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Este livro é dedicado

 À memória da ínclita Academia Brasileira de Médicos Escritores...

Aos seus confrades e confreiras passados, presentes e futuros...

que nela sempre habitarão, pois, juntos, constituem
 
a riqueza imaterial e imarcescível desse querido sodalício.

Helio Begliomini
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Agradecer é reconhecer o outro melhor do que a si próprio

em alguns ou em muitos aspectos.

Agradeço, mui sensibilizado, a honra de prefaciarem este livro1

seis dentre os ilustres membros da 

Academia Brasileira de Médicos Escritores – Abrames,

o que muito contribuiu para valorizar este empreendimento.

Daniel Pinheiro Hernandez

Ivo Pitanguy

Juçara Regina Viégas Valverde

Luiz Gondim de Araújo Lins

Tito de Abreu Fialho

Zilda Cormack

Helio Begliomini

1. Os textos encontram-se, a seguir, por ordem cronológica de recebimento.



15

CRER NA ABRAMES

Creio piamente que a 
Academia Brasileira de Médicos Escritores – Abrames
será cada vez mais conhecida e respeitada.

Creio que pelo aquilatado lastro pro�issional, 
ético e intelectual de seus membros,
aliado à magia do entrosamento e da benquerença,
seu prestígio será ascendente e notório.

Creio que a Abrames terá
uma crescente in�luência cultural na sociedade...
uma ampla e bela sede com espaços su�icientes 
para biblioteca; acervo da memória de seus acadêmicos,
an�iteatro e dependências administrativas.

Creio que a Abrames em nada �icará aquém da organização
e do glamour de vetustos e afamados sodalícios congêneres...
Que sua reputação – pela força da democracia – tornará
suas cadeiras ainda mais ambicionadas,
com acirradas disputas em casos de vacância.

Creio, en�im, que esse dia será abreviado
na proporção direta do poder transformador
que seus diletos membros – seu maior patrimônio! – devotarem 
com a�inco e amor à causa da querida Abrames.

Helio Begliomini1

1. Titular-fundador – com muito orgulho! – da cadeira no 33 da Abrames.
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PREFÁCIO I

Helio Begliomini acaba de lançar, sem sombra de dúvida, o livro de�initivo 
sobre a história da Academia Brasileira de Médicos Escritores – “IMORTAIS DA 
ABRAMES”.

Trata-se de uma obra completa sobre os primórdios da Academia, a trajetória 
de seus fundadores e respectivos patronos, nesses 23 anos de existência. 

O trabalho empreendido por Helio Begliomini foi deveras exaustivo e com-
pleto. Esmiuçou todo o passado do sodalício, livros, atas, escritos vários. Usou o 
autor, e com muita propriedade, do recurso da entrevista com alguns titulares 
fundadores atuantes, apesar de suas idades avançadas, uma vez que a grande 
maioria dos que a constituíram já ter falecido. Com denodo e persistência procu-
rou atualizar dados pessoais valendo-se de telefonemas aos familiares, e-mails, 
solicitando fotos e outros dados indispensáveis ao valor da sua obra.

Alhures tive a oportunidade de dizer que só mesmo uma personalidade 
como Helio Begliomini, portador de uma sensibilidade pertinaz a todo o poeta 
e escritor autêntico, inteligente, trabalhador, persistente poderia realizar obra 
de tal magnitude para a posteridade: histórico sobre a Abrames, membros fun-
dadores e respectivos patronos, fotos ilustrativas, membros atuantes, galeria 
dos presidentes, curiosidades etc., fruto de intensos trabalhos de quatro anos de 
pesquisa, redação e revisão.

Cito como exemplo o seu belo trabalho “Academia Brasileira de Médicos 
Escritores – Vinte Anos de História”, lançado na Semana da Academia de 2007.

Di�icilmente alguém conseguirá ultrapassá-lo em um levantamento tão com-
pleto. Portanto, nós, acadêmicos, estamos por demais orgulhosos e grati�icados 
por esse esforço com vitória de nosso titular Helio Begliomini, que nos garante 
com sua abalizada obra, fruto de trabalho minucioso, a memória dos “IMORTAIS 
DA ABRAMES”.

Zilda Cormack1

1. Titular-fundadora da cadeira no 19 da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames) e primeira mulher a presidir esse sodalício (2000-2001 e 2002-2003).

Zilda Cormack1
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PREFÁCIO II

Somente a acurada pesquisa, permanente levantamento de dados, obsti-
nada determinação tornaram possível a conclusão de obra com tão precioso 
conteúdo.

A �inalidade precípua foi perpetuar o luminoso itinerário de médicos escri-
tores, desde o momento da criação da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
até os dias atuais.

Sem dúvida, Helio Begliomini, médico laureado de São Paulo, �ino cultor das 
letras, foi o grande artí�ice com auxílio de diversos colegas da Abrames.

Decorreram quatro anos entre pesquisa, redação e revisão, mas o fruto ama-
dureceu e foi colhido.

A obra ocupa 590 páginas, com três partes e dois índices, abrangendo histórico 
e biogra�ias.

O livro consagra a mais nobre das pro�issões, aquela que difere de qualquer 
outra, posto que exige de seus seguidores vocação plena, �iel dedicação com 
aprimoramento renovado.

Alguns valores indispensáveis à formação médica precisam ser destacados:
CARÁTER – é o que distingue normalmente uma pessoa da outra. Retidão de 

caráter é meta obrigatória do homem de bem.
MORAL – parte da �iloso�ia alusiva aos costumes e deveres do homem para 

consigo e seus semelhantes.
ÉTICA – ciência da moral, normas de conduta que separam o bem do mal.
São elos de uma mesma cadeia, �ilhos da mesma família.
O verdadeiro escritor tem o beneplácito da inspiração ou o talento da cons-

trução ao atingir seu desiderato.
Precisa ultrapassar vazios, preenchendo lacunas; vencer desa�ios, sendo, 

acima de tudo, grande artí�ice das palavras.
A palavra é dotada de especial magia, destacando e distinguindo aquele que 

dela faz uso. Tem poder especial que de�ine, conceitua, delimita, esclarece, orien-
ta, ensina, remove barreiras, equaciona problemas, conforta, consola, anima.

Escrever é ato solitário; as grandes criações ocorrem em plena solidão. Os 
momentos de criação são únicos, indescritíveis, não raro sequer anunciados, daí 
abstração profunda, entrega irrestrita.

Há uma magia que precede a revelação, o vir à tona da obra maior, da 
bênção recebida.

O escritor e o leitor têm algo em comum: estão sós e, através dessa solidão, 
abrem cortinas, derrubam muros, decodi�icam mistérios. E juntos se fortalecem, 
se reabastecem, se rea�irmam.
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A Academia Brasileira de Médicos Escritores atingiu maioridade e o fez 
seguindo trajeto traçado por divinos desígnios.

Parabéns Dr. Helio Begliomini!
Parabéns valorosos membros da Abrames!

Luiz Gondim de Araújo Lins1

1. Fundador da cadeira no 1 e membro emérito da Academia Brasileira de Médicos Es-
critores (Abrames). Participou do grupo que planejou e estruturou o sodalício. É o único 
membro que tem atuado em todas as diretorias desde a fundação da entidade, exercendo 
a função de vice-presidente em seis mandatos.
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PREFÁCIO III

Nulla tenaci ínvia est via

Para os persistentes, nenhum caminho é impossível
 

Ao escrever umas palavras sobre a Abrames e o Memorialista, apraz-me dizer, 
inicialmente, que o sonho se tornou realidade.

Sim: sonharam, inicialmente, Matheus Vasconcellos, Marco Aurélio Caldas 
Barbosa e o Autor destas linhas. Sonharam e divulgaram seu sonho. A divul-
gação permitiu que outros se engajassem nele e também sonhassem. Assim, o 
núcleo cresceu e, de reunião em reunião, não apenas três nem quatro, mas uma 
dezena, duas, três, e a acanhada sala do gabinete do Marco Aurélio na vetusta 
Casa da Santa Misericórdia tornou-se tão pequena que as reuniões, sempre re-
gadas por copiosa chuva, passaram a ser no An�iteatro do Pavilhão São Miguel, 
também na Santa Casa.

E cresceram também, as visões: de Academia Carioca (Municipal), passou 
a Fluminense (Estadual) e �inalmente, num rasgo de visão qual voo de águia, 
a Nacional (Brasileira), nascendo pois, assim, a ACADEMIA BRASILEIRA DE 
MÉDICOS ESCRITORES, prontamente apelidada de Abrames!

E o patrono? Esse foi mantido, o imortal autor de “Memórias de um Sar-
gento de Milícias”, o Médico Escritor de apenas um livro, prematuramente 
falecido, Manoel Antonio de Almeida.

E veio a instalação festiva em memorável noite, no auditório do prédio do 
Ministério da Educação (quando o Rio era Capital da República), hoje, Palácio Gus-
tavo Capanema, quando verdadeiro dilúvio desabou na cidade, batizando assim 
a Academia que nasceu “sob o signo das águas”.

Seguiram-se os anos, sucederam-se as Diretorias, mudaram-se tópicos dos 
estatutos, concursos, mudaram-se locais, mas a “Semana da Academia” continua-
va sempre, regada pela chuva que insistia com sua presença sobre os eventos.

A pompa inicial das posses terminou. As vestes talares desapareceram. 
Todavia, há que resgatá-las (e aqui a opinião de um Acadêmico Titular, Fundador, 
ex-1o Secretário, ex-Presidente, atual 1o Secretário, transferido para o Quadro 
de Emérito), porque “o hábito faz o monge”, e as posses na Academia devem 
ser individuais, em qualquer data do ano, não somente em novembro. A posse 
é a festa do Acadêmico. Nela o recipiendário é saudado por um Acadêmico (seu 
Padrinho ou Madrinha) e responde livre, suave, satisfatoriamente, digni�icando 
a Entidade, seu Patrono, Antecessores, seu Introdutor, mostrando em um giro 
sua obra, e isto não pode ser feito nos cinco minutos que a posse coletiva impõe. 
Repito: há necessidade do brilho individual.
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Mas isso tudo ia se perdendo. Eis que um Acadêmico Titular, Fundador 
(ainda não Emérito por vontade própria) resolveu resgatar a memória da Aca-
demia. Sim. A Abrames já ultrapassou vinte anos! Urge que algo nesse sentido 
seja feito e então, em boa hora, o Acadêmico Helio Begliomini levantou esta 
bandeira e com denodo, tenacidade e dinamismo resolveu escrever tal livro, 
norteado pelo lema de sua terra nata: “Non ducor duco”.

Com os cumprimentos

Tito de Abreu Fialho1

1. Fundador da cadeira no 6 e membro emérito da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames). Participou do grupo que planejou e estruturou o sodalício e foi seu 2o presidente 
(1992-1993).
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Saudações Literárias

Mais um livro primoroso
De Helio, laborioso
E notável Professor
Sim! Qualquer Academia
Deve sentir alegria
Por este grande Escritor.

 Neste momento, não calo,
 E de Cadeira, pois, falo
 Sem receios nem vexames:
 Helio, sim, por seu valor,
 É Titular, Fundador,
 Da nossa grande ABRAMES!

  A Academia Paulista
  De Letras, bem se insista,
  De parabéns, pois, está:
  Helio, assim escrevendo,
  Vai Médicos revivendo,
  Melhor maneira, não há.

   “Asclepíades” juntando,
   Vai memória resgatando
   Esse memorialista
   Baluarte da Cultura,
   Também da Literatura
   E da Ciência Paulista!

    Receba, Helio, a�inal,
    Meu aplauso original
    Para este seu Trabalho.
    O cumprimenta, contente,
    D’ABRAMES, ex-Presidente,
    Tito de Abreu Fialho.
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PREFÁCIO IV

Este livro – Imortais da Abrames – é obra de fundamental importância para 
a Academia Brasileira de Médicos Escritores, especialmente por tratar-se de um 
registro histórico sem precedentes para a nossa Academia.

Seu autor – o confrade Helio Begliomini – aprofundou-se, como bem o co-
nhecemos, em intensos e incansáveis trabalhos de pesquisa, buscando fatos, 
versões, fotos, depoimentos e tudo mais que pudesse compor o excepcional 
conteúdo deste livro, que impressiona pela riqueza de detalhes. Foi um trabalho 
exaustivo, resultante de investigações, redação e sucessivas revisões, realizado 
ao longo de quatro anos de muito esforço e dedicação. 

Assim, sinto-me extremamente honrado por ter sido escolhido, pelo nobre 
confrade, para ser um dos prefaciadores deste livro. É uma tarefa lisonjeira, que 
muito alegra e enaltece este que ora escreve esta pequena apresentação. Ta-
refa das mais gratas, por ser o amigo autor um dos mais tenazes e brilhantes 
colaboradores da Abrames e que, com sua erudição, nos proporciona uma obra 
ímpar, bela, muito bem apresentada e de conteúdo metodicamente pesquisado 
e brilhantemente documentado.

Imortais da Abrames é uma obra completa! Dividida em duas partes, conta 
a trajetória da Academia – através de seus personagens –, desde sua idealização 
até os dias de hoje. 

A primeira parte é rica em detalhes, trazendo, ao leitor, aspectos orde-
nados e bem interessantes, como a história da Abrames e de seu patrono, dos 
membros fundadores, as cadeiras e seus patronos. Também relaciona todos os 
membros da Abrames, sua galeria de presidentes e as diretorias. Além disso, 
ainda traz um necrológico, como justa homenagem àqueles que não estão mais 
entre nós, mas engrandeceram o caminho trilhado pela Academia. E, comple-
mentando, o autor acrescenta dados estatísticos e curiosidades. É, portanto, 
segmento para leitura, consulta e pesquisas.

Na segunda parte, também com riqueza de detalhes, o autor relaciona as 
biogra�ias dos patronos e dos membros das respectivas cadeiras, trazendo, 
sempre que possível, fotogra�ias relacionadas, conseguidas nos quatro anos de 
busca pela vida daqueles que, portando o medalhão da Abrames, com trabalho, 
participação e dedicação, a �izeram sólida e perene. 

Imortais da Abrames é uma obra indispensável, não só aos acadêmicos, mas 
a todos que se dedicam à literatura, considerando-se, ainda, uma particularidade: 
é a única, neste âmbito, a tratar, em tamanha plenitude, dos membros de uma 
Academia formada por médicos escritores.

Obra singular, Imortais da Abrames proporciona ao leitor uma ideia bas-
tante completa da Academia, desde sua fundação, passando pela trajetória dos 
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seus membros, até chegar à atualidade, que o tempo, inexorável, tornará pas-
sado e, portanto, digno de ser contado àqueles que viverão o futuro da nossa 
Academia.

Helio Begliomini fez, nesta obra, um trabalho de mestre. Conhecido como pes-
quisador da História da Medicina, aplicou toda a sua experiência na confecção 
desta que será, por muito tempo, a referência máxima da história da Abrames, 
contada pela vida dos seus membros.

Imortais da Abrames é isto: um livro raro, escrito por um raro Acadêmico. 
E que a nós, leitores, faz viajar pelo passado e passear pelo presente, e nos faz 
olhar – e desejar – um futuro de sonhos, de muito trabalho e de glórias para a 
Abrames, que o tempo jamais apagará.

Daniel Pinheiro Hernandez1

 

1. Titular e terceiro ocupante da cadeira no 8 da Academia Brasileira de Médicos Escrito-
res (Abrames). Foi o 7o e, até agora, o mais jovem presidente do sodalício (2008-2009).
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PREFÁCIO V

Tendo Manuel Antônio de Almeida como patrono, a Abrames reúne em seu 
quadro aqueles que, além de se dedicarem ao o�ício diário de médico, encontram 
na literatura um momento de re�lexão, exprimindo na palavra escrita um 
pouco da sua vivência – tratando, curando ou amenizando o sofrimento de seu 
semelhante. 

Helio Begliomini nos apresenta um verdadeiro tratado, com a biogra�ia 
dos 159 membros – entre patronos, fundadores e ocupantes – que compõem a 
história da nossa Academia Brasileira de Médicos Escritores. 

É uma bela iniciativa, em que IMORTAIS DA ABRAMES será um estímulo a 
mais para o médico que, compreendendo a vida, tantas vezes sente a necessidade 
de compartilhar suas emoções e pensamentos com os outros.

Ivo Pitanguy1

1. Segundo ocupante da cadeira no 15 da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames); quarto ocupante da cadeira no 22 da Academia Brasileira de Letras (ABL); 
membro titular da cadeira no 67 da Academia Nacional de Medicina (ANM) e patrono da 
cirurgia plástica brasileira.
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PREFÁCIO VI

“Um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala.”
Guimarães Rosa, “Grande Sertão: Veredas”.

 
 

A presença feminina na Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) 
tem sido atuante. Há uma patronesse, Francisca Praguer Fróes, patronímica da 
cadeira no 24. As mulheres entre os cinquenta fundadores foram quatro: Maria 
José Werneck (RJ), Zilda Cormack (RJ), Coracy Teixeira Bessa (BA) e Dulce Mor-
gado Castellar Pinto (RJ). Posteriormente ingressaram: Maria da Paz Manhães 
(RJ), Inaura Vaz Carneiro Leão (RJ), Marli Piva Monteiro (BA), Thereza Freire 
Vieira (SP), Sara Riwka Erlich (PE), Marialzira Perestrello (RJ), Josyanne Rita de 
Arruda Franco (SP), Leila Maria Campos Jordão (RJ), Janine Cynamon Ajzman 
(RJ) e Juçara Regina Viégas Valverde (RJ). Hoje somos 10 acadêmicas. A Abra-
mes nestes 23 anos já foi presidida por uma mulher por dois mandados, Zilda 
Cormack (2000-2001 e 2002-2003) e, pela segunda vez, por Juçara Regina Viégas 
Valverde (2010-2011).

A Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) é a única academia 
literária exclusiva de médicos conhecida no mundo.

 
“A palavra anda de carona nas asas da borboleta,

salta para o tapume,
depois para o topo da escada.

Na carona da palavra,
transcendendo a luta,

contra a vida e a morte,
num sopro de eternidade.”

Alice Spindola

 
A Abrames foi fundada no dia 17 de novembro de 1987 – dia e mês de 

nascimento de Manuel Antônio de Almeida, seu patrono – no an�iteatro Mi-
guel Couto do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia, na cidade do Rio 
de Janeiro. Manuel Antônio de Almeida (1831-1861) era médico, jornalista, 
cronista, romancista, crítico literário e também patrono da cadeira no 28 da 
Academia Brasileira de Letras. 

A história da Abrames inicia-se com Marco Aurélio Caldas Barbosa, eleito pre-
sidente da comissão que reuniu os médicos: Mateus Vasconcelos, Miguel Callile 
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Jr., Tito de Abreu Fialho, Maria José Werneck, Perilo Galvão Peixoto, Syllos de 
Sant`Anna Reis e Luiz Gondim de Araújo Lins. Estabeleceram seu estatuto, as 
insígnias acadêmicas e escolheram para patrono da Abrames Manuel Antônio 
de Almeida.

A Abrames é composta de cinquenta cadeiras, com o princípio da vitaliciedade 
modi�icado (Estatuto, 1987) e a condição de membro emérito, quando ocorre a 
vacância da cadeira sem que o titular perca a sua condição de acadêmico.

Os patronímicos das cinquenta cadeiras da Abrames foram destacados 
médicos escritores, 23 deles pertenceram à Academia Nacional de Medicina; 16 
tiveram seus nomes ligados à Academia Brasileira de Letras; e entidades, tais 
como Academia Mineira de Letras, Academia Fluminense de Medicina, Acade-
mia Paulista de Letras, Academia Brasiliense de Letras, Academia Luso-Brasileira 
de Letras, Academia Petropolitana de Letras... 

A Abrames, sendo oriunda da Sobrames, possui grande parte de seus 
membros das diversas regionais estaduais da Sobrames dos estados do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Paraná, 
Amazonas, Rondônia, Ceará, Pernambuco e Goiás.

Decorridos vinte e três anos de existência da Abrames, encontram-se ainda 
entre nós dezoito de seus cinquenta membros fundadores.

Estamos percorrendo o décimo primeiro mandato bianual tendo como 
presidentes: Marco Aurélio Caldas Barbosa (1989-1991), Tito de Abreu Fialho 
(1992-1993), Júlio Arantes Sanderson de Queiroz (1994-1995 e 1996-1997), 
Jorge Picanço Siqueira (1998-1999), Zilda Cormack (2000-2001 e 2002-2003) e 
Abilio Kac (2004-2005 e 2006-2007), Daniel Pinheiro Hernandez (2008-2009), 
Juçara Regina Viégas Valverde (2010-2011). Luiz Gondim de Araújo Lins participou 
de todas as diretorias; em seis gestões como vice-presidente e, ultimamente, 
como orador o�icial.

 
“Se não se espera, não se encontra o inesperado,

sendo sem caminho de encontro nem vias de acesso.”

Heráclito, “Fragmento 18”.
 
A Abrames há 23 anos atua no cenário cultural brasileiro difundindo suas 

teses, ideias, mensagens e sentimentos para o mundo da língua portuguesa. 
Neste terceiro milênio um novo desa�io nos é imposto pela dinâmica do mundo 
atual: o de socializar o conhecimento produzido nesta casa que é uma das 
guardiãs da cultura da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país; como 
escritores temos este compromisso com a sociedade. 

Se a Medicina contribui para curar doenças, a literatura e a poesia ajudam a 
curar a alma, e há muitas almas a serem cuidadas. Se não podemos curá-las, que 
suas dores, ao menos, sejam aliviadas por meio de nossos escritos. Escritores e 
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poetas trabalham com o imaginário, com o lúdico. Ao mesmo tempo em que ex-
pomos nossos sentimentos, emocionamos aqueles que nos leem. Ampliar nosso 
universo de leitores é uma das metas da nossa academia. 

A poesia “humaniza o homem”. Um artista não exprime emoções que ape-
nas serão entendidas por ele, mas o que é comum aos outros homens. Isto é a 
universalidade na poesia. A poesia não pode almejar permanecer como posse 
de poucos, pois é libertadora, é pensamento quali�icado, porque re�lete senti-
mentos humanos e incorpora arte e liberdade, enquanto elaboração criativa e 
conceitual. A poesia deve ser instrumento civilizatório, de educação da sensibi-
lidade das massas, tanto quanto o possível. Por ser a mais antiga das ocupações 
intelectuais, através da qual o homem contou, primeiramente, os seus delírios e 
alumbramentos, relatou aventuras, organizou sentimentos e desenvolveu a arte 
de amar, a poesia possibilitou ao homem adquirir humanidade.

 
“A poesia é a porta de entrada para um mundo de percepções ultra-humanas,

�iccionais ou não, que deixa a arte e a invenção como substrato
e não paga tributo a nenhuma moral.”

Ricardo Sant’Anna Reis
 
Devemos procurar estimular a prática de repensar e incentivar o debate e 

intensi�icar as discussões sobre a nossa função social e o compromisso com a 
educação no seu sentido mais amplo. 

Os escritores são produtores de conhecimento e informação. Formadores 
de opinião seja ela jornalística, artística, pedagógica, técnica, cientí�ica ou cul-
tural. A transmissão de conhecimento faz parte de um processo educativo que 
deve aliar todos que acreditam que é possível viver a utopia de uma sociedade 
melhor. Só um cidadão bem informado tem acesso a bens culturais e é capaz de 
exercer conscientemente a sua cidadania. Temos muito a contribuir.

Ao longo desses anos construímos a nossa história por meio da nossa pro-
dução literária. E, como a história se reescreve sem cessar, continuaremos a 
escrevê-la. Somos ao mesmo tempo autores e sujeitos dessa história que não 
pode ser apenas preservada, mas também difundida. É importante que possamos 
integrar nossas atividades com as da História da Medicina, divulgando nossa 
atuação para entidades a�ins e para as escolas de Medicina de todo o Brasil. 
Nossos estudantes devem ser informados sobre a importância do humanismo e 
da literatura seja ela em prosa ou verso. 

Que sirva de inspiração para o desenvolvimento da Abrames o “Centenário de 
Joaquim Nabuco (1849-1910)”, político, escritor pernambucano – Joaquim Aurélio 
Barreto Nabuco de Araújo –, uma das �iguras mais importantes do abolicionismo 
e um dos criadores da moderna prosa brasileira que, em 1891, ajudou a fundar 
o Jornal do Brasil, do qual foi redator-chefe. Convidado pelo governo republicano 
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foi encarregado de diversas missões diplomáticas e che�iou a Embaixada Brasileira 
em Londres e em Washington, onde morreu. 

O que irá garantir a imortalidade da Abrames e de nossos autores é a nossa 
biblioteca, composta por nossas obras; portanto não poupemos esforços no re-
gistro e publicações. A Abrames precisa agregar-se a entidades literárias como a 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de História 
da Medicina, Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – RJ e o Conselho Re-
gional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.

Vamos caminhar em direção ao nosso ideal, o de disseminar a cultura na 
esperança de que, com nossa atuação, possamo-nos juntar aos que acreditam 
na formação de uma sociedade na qual o encontro das diferenças humanas e 
da diversidade cultural se dê de forma respeitosa e enriquecedora, tornando-a 
mais humanizada. 

Esta casa de médicos literatos necessita da construção contínua da sua me-
mória para divulgação da sua história. Contamos com o trabalho diuturno do 
nosso acadêmico Helio Begliomini[1], que com suas atualizações mantém viva a 
história da Abrames na nossa vida acadêmica.

 
“Responderei conforme puder e o melhor que puder.

O que poderá suceder, e isto me desculpará,
desde já, é não responder tão depressa.”

 
Fernando Pessoa, “Quando fui Outro”.

 
Saudações acadêmicas 

Juçara Regina Viégas Valverde1[2]

1 Nota da autora: citações do trabalho de Helio Begliomini em “O Bandeirante. Ano XVI 
– no 180 (novembro), 2007” apoiaram este texto.
[2] Segunda ocupante da cadeira no 6 da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames) e segunda mulher a presidir esse sodalício (2010-2011).

Regina Viégas Valverd



33

INTRODUÇÃO

“O progresso não é senão a realização das utopias”.

Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde (1854-1900), 
escritor, poeta, ensaísta e dramaturgo irlandês.

Palavras Iniciais
Se eu fosse analisar as origens deste trabalho, diria que ele tem três mo-

mentos em sua “organogênese”.
O primeiro não temeria em asseverar que tem suas raízes nos bancos 

acadêmicos, quando tive o privilégio de aprender e interagir com renomados 
professores que me forneceram não somente lições técnicas – áridas e por ve-
zes estéreis –, mas, ao contrário, implícitas e explicitamente recheadas de um 
profundo humanismo e amor ao enfermo, razão primacial da medicina.

Dentre os renomados lentes que guardo de saudosíssima memória, tem 
lugar de destaque o condestável professor Carlos da Silva Lacaz, um ser apai-
xonado pela medicina, escritor fecundo, pesquisador mundialmente reconhecido, 
orador in�lamado e persuasivo, administrador exitoso, dentre tantos outros 
predicados inatingíveis que Deus lhe deu. Ele era ferrenho anti-iconoclasta. 
Pesquisando, redigindo e divulgando a vida e a obra dos “heróis de curar,” 
no dizer de outro grande esculápio e ex-presidente da ínclita Academia Bra-
sileira de Médicos Escritores (Abrames), Júlio Arantes Sanderson de Queiroz, 
tornou-se um dos mais eminentes historiadores da medicina brasileira. Dizia 
com frequência: “Bem-aventurados os que vivem na glória de seus feitos, no 
ensino dos discípulos, na sequência dos continuadores. Que os moços saibam 
recordá-los com imperecível �idelidade”.

Não há dúvida alguma de que este empreendimento, assim como outros 
a�ins em que já tive a oportunidade de me envolver, é fruto atávico dessa vontade 
férrea que Lacaz tinha de enaltecer a história e homens que foram luminares 
para a medicina, para a ciência e, também, para a humanidade. 

Quanto mais o tempo passa, mais valorizo as lições dele emanadas, par-
ticularmente no contexto atual, onde o médico, infelizmente, tem perdido sua 
identidade sacerdotal... camu�lado seu humanismo... tergiversado em suas 
ações... desvanecido o seu quê de divino... e sopitado na defesa intransigente da 
vida em todas as suas fases.

Mas é igualmente de Carlos da Silva Lacaz este brocardo que também se 
aplica à minha pessoa e a esta obra: “Se nem todos podem ser gênios, todos podem 
ser úteis”. Não possuindo traços de genialidade, tenciono com minha pequenez 
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e parcimônia simplesmente colaborar, ser prestativo e, neste empreendimento, 
ser útil à causa da querida Abrames que vi nascer e a que muito me orgulho de 
pertencer. Aliás, penso que ser útil deve ser considerado como sendo sempre 
mais um; o inútil, como um a mais.

O segundo momento de inspiração deste livro se deveu ao fato de ter par-
ticipado anualmente de diversas posses, tanto na Abrames quanto em outros 
similares silogeus, e, em boa parte delas, os recipiendários em seus discursos 
nem sequer citarem seus respectivos patronos e antecessores, quando deveriam, 
obrigatoriamente (com o reforço proposital dessa redundância), destacar suas 
vidas, seus feitos e suas obras. 

Mas, a que isso se devia? – sempre me perguntava caladamente. Da parte da 
diretoria e de seus membros poderia haver falta da devida orientação e apoio 
aos eleitos, assim como desinteresse e desleixo em manter um arquivo (uma 
memória) descritivo e iconográ�ico dos patronos e de seus membros, aliás, 
sem a menor dúvida, seu maior patrimônio e a própria razão da existência 
de uma Academia. Por sua vez, da parte dos recipiendários poderia haver “des-
conhecimento” das praxes acadêmicas; desinteresse e preguiça na pesquisa de 
dados de sua patronímica e de seus antecessores, assim como jactância em mais 
se evidenciar do que enaltecer necessária, protocolar e merecidamente a outrem.

Talvez uma mescla de tudo isso possa explicar os diversos casos. Entretanto, 
há outro fator muito importante. Os sodalícios literários, assim como quaisquer 
atividades culturais, são, em sua imensa maioria, desprovidos de recursos �inan-
ceiros e, consequentemente, a maior parte deles não possui sede própria onde 
possa armazenar seus respectivos arquivos, en�im sua história. A Abrames não 
�icou imune a tudo isso. Em seus primórdios, quase toda a sua documentação se 
concentrava na casa de seu presidente e fundador, Marco Aurélio Caldas Bar-
bosa, que, falecendo subitamente, provocou perda parcial, mas irreparável, de 
alguns dos apontamentos do neossilogeu.

Outrossim, embora a Abrames conte há vários anos com o apoio logístico 
em suas reuniões da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e, desde 
2001, das dependências do antigo consultório da ex-presidente, Zilda Cormack, 
para custódia dos livros voluntariamente doados pelos próprios acadêmicos, 
não possui uma sede onde haja o livre acesso de seus membros. A obtenção de 
um espaço próprio é fator vital que sempre deverá ser considerado pelos seus 
membros, caso a Abrames queira se perpetuar no tempo e adquirir o mesmo 
brilho e glamour de entidades similares e centenárias. Mas, considero esse 
assunto tão vital que será retomado adiante.

Esse livro, que objetivou jungir num só volume o material iconográ�ico e 
biográ�ico de seus membros até a presente data, tencionou contribuir contra o 
percalço da dispersão gerada pelos fatores acima elencados.

Por �im, o momento decisivo que de�lagrou a elaboração deste livro ocorreu 
há cerca de cinco anos, por ocasião da elaboração da obra Academia Brasileira 
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de Médicos Escritores – Vinte Anos de História (2007 – Prêmio Clio de His-
tória – 31a edição, em 2008, da Academia Paulistana da História, e selecionado 
dentre os Livros do Ano de 2008 pela Câmara do Livro da Academia Brasileira 
de Estudos e Pesquisas Literárias, Rio de Janeiro). Ao compor o capítulo “Mem-
bros da Academia Brasileira de Médicos Escritores” tive o cuidado de citar, nos 
rodapés das páginas, minibiogra�ias dos patronos das respectivas cadeiras. Na 
ocasião, indaguei-me: Por que não fazer também o mesmo com cada um de seus 
membros, haja vista que igualmente mereceram e merecem a mesma honra? 
Ademais, juntamente com suas patronímicas, constituem o lastro mais valioso 
da entidade!?

Essa ideia tornou-se cada vez mais ressoante em minha mente. Aliada à 
herança anti-iconoclasta recebida desde os tempos universitários, assim como 
ao menoscabo – involuntário ou não – presenciado nas sessões de posses com 
relação ao elogio aos precursores das cadeiras, �izeram com que movesse ainda 
maiores energias neste projeto, que, com certeza, consumiria muito mais tempo, 
pesquisa, paciência e dinheiro.

Planejamento
Esse livro foi planejado para ser feito em sistema de quotas quanto à pes-

quisa dos biografados e não quanto ao custo, uma vez que esse quesito fora, 
desde a sua concepção, programado para ser exclusivamente da responsabili-
dade do autor.

Assim, considerando que havia mais de 150 nomes a serem biografados 
– incluindo os patronos – solicitei aos respectivos acadêmicos que redigissem 
dentro de normas adrede elaboradas suas autobiogra�ias e, na dependência 
particular de cada um, que também �izessem a biogra�ia de mais 1 a 3 nomes.

Caso isso fosse cumprido à risca no prazo bem elástico oferecido (cerca de 
quatro meses!), teria maior preocupação com a homogeneização da redação do 
material e, indubitavelmente, o tempo do trabalho seria abreviado. Entretanto, 
para minha surpresa, infelizmente, uma pouca parcela honrou com os preceitos 
e os prazos estipulados. Vários acadêmicos necessitaram de diversas cobranças 
através do correio tradicional, correio eletrônico, telefonemas e alguns foram até 
instados pessoalmente. Apesar de todo esse esforço, vários relutaram em aten-
der sequer às reiteradas solicitações referentes a si próprios, mesmo sabendo 
que estava tencionando prestar-lhes uma homenagem isenta de ônus pecuniário, 
além, obviamente, de perpetuar suas memórias dentro e fora do silogeu. 

Tais percalços serviram não somente para delongar enormemente o prazo 
de produção da obra; ocasionar maior perda de tempo pelo autor na elaboração 
da pesquisa que outros deveriam realizar, além de aumentar o custo do projeto. 

A �im de que pudesse incluir o maior número possível de biografados, pois 
todos são merecedores da mesma dignidade, e apesar de ter sido ignorado por 
diversos deles, tive até que ajudar na elaboração da autobiogra�ia de alguns!
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Ao longo do tempo sempre me questionava o porquê dessa indiferença e 
dessa falta de consideração... de nem sequer me responderem às cartas posta-
das, às correspondências eletrônicas enviadas ou de retornarem às mensagens 
deixadas nas respectivas secretárias eletrônicas!

Quais os reais motivos de tamanho desinteresse e desatenção para comigo? 
Seriam achaques �ísicos... doenças psíquicas... idade provecta... infortúnios no 
lar ou na pro�issão... mudança de vida... desmotivação com a Abrames... boicote 
a esse projeto... à minha pessoa... ou a tradicional desculpa universal da “falta de 
tempo”...?!

 Recebi todo tipo de justi�icação, sendo a maioria delas inconsistentes e in-
vertebradas à luz do bom senso e da verdade. De alguns, nem mesmo dados e 
justi�icativas recebi, sendo simplesmente ignorado.

As reiteradas evasivas de “falta de tempo” e “as atribulações com quaisquer 
motivos” �izeram-me sentir desocupado e verdadeiro otário. Pensava: Como ou-
tros podem ter suas atribulações... seus problemas que persistem por meses e 
meses e meses a �io... en�im, evasivas de diversos matizes... e eu, além de ter que 
�icar preparando aulas... atender em hospital-escola... no consultório... operar 
e passar visitas de pós-operatório em diversos hospitais nesta metrópole com 
trânsito caótico... presidir a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores do Esta-
do de São Paulo (Sobrames – SP) em duas gestões consecutivas (2007-2008 e 
2009-2010) com suas múltiplas atividades e atribuições... ter encargos em dire-
torias de outras entidades médicas, culturais e �ilantrópicas... dirigir um impor-
tante centro médico... ter que redigir obrigatoriamente outros artigos... ter que 
dar atenção à minha família e aos meus familiares... sofrer achaques inerentes a 
qualquer mortal... dentre tantos outros percalços esquecidos no dia a dia... tenho 
que �icar com preocupações para prestar homenagens a outros que tergiversavam 
dos meus anseios, ou sequer mantinham uma relação amistosa de reciprocidade 
dentro das mais elementares noções que a educação de berço deveria oferecer 
a todo universitário, particularmente ao graduado em medicina?!

Sei também que trabalhos como este de pesquisa e de historiogra�ia não 
atraem muito a atenção de escritores de uma maneira geral e nem mesmo de 
sodalícios. Isso é muito fácil constatar em concursos literários onde se estipulam 
premiações apenas para trabalhos em versos e em prosas, quando muito, subdi-
vidindo-se estas em contos, crônicas e, por vezes, ensaios. Assim, infelizmente, se 
valorizam muito mais e erroneamente a inspiração e sua composição na forma 
como o autor desenvolve sua narração volátil e virtual, do que a árdua trans-
piração na pesquisa de dados; a espinhosa tarefa de resgate histórico a que se 
propõe o estudo, além do descaso pelas considerações próprias do autor que 
está agindo com “pé-no-chão” e no mundo real. Há escritores que são movidos, 
particularmente, por concursos, para a exclusiva demanda nutritiva do próprio 
ego, e enquanto recebem algumas dezenas de prêmios em seus versos ou elu-
cubrações prosadas ao longo de 4 a 5 anos, trabalhos de fôlego como este lhes 
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causam fastio, pois, além de exigirem muito esforço investigativo, confrontação 
de dados, cotejamento com outras fontes de informação, beneditina paciência 
e hercúlea perseverança... não recebem o devido reconhecimento de entidades 
literárias, de escritores e, neste caso, paradoxalmente, até mesmo por parte de 
vários dos próprios homenageados! Será que essa tenha sido uma causa a mais 
da falta de motivação e de acanhada colaboração de alguns?

Por diversas vezes o desânimo e a sensação de menosprezo se �izeram niti-
damente presentes em mim. Na verdade, este projeto só não foi interrompido em 
virtude do amor que nutro pela Abrames, que nela estou desde os seus albores e 
que não tenho dúvidas de que será grandiosa, tal qual sintetizei na minha oração 
“Crer na Abrames”, consignada numas das páginas introdutórias desta obra.

Da mesma forma devo também assinalar que alguns fatores muito me esti-
mularam a continuar nesta empreitada: o recebimento inusitado de materiais 
e de elogios por cartas, correspondências eletrônicas e telefonemas de acadê-
micos, alguns em idade provecta dispersos em vários estados da nação, que 
pouco os conheço, pois estiveram somente na instalação do sodalício ou em 
suas respectivas posses. Alguns, além de cumprimentarem-me pelo empreen-
dimento e de me estimularem em sua conclusão, manifestaram-se surpresos, 
pois pensavam que a entidade estava inativa. 

Outrossim, foi muito grati�icante e realmente emocionante descobrir fa-
miliares na saga alucinada que essa gigantesca pesquisa ocasionou, e que muito 
me entusiasmaram em seus interesses em resgatar a memória de seus entes 
queridos. Da mesma forma, foi muito reconfortante e animador receber apoio 
de funcionários de entidades, assim como de médicos amigos da Sociedade 
Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames) alheios à Abrames, que muito 
colaboraram neste desiderato. Todos estão devidamente assinalados não so-
mente nas respectivas biogra�ias, bem como homenageados ao �inal do capítulo 
“Dados Estatísticos”.

Neste momento, particularmente, devo declinar sete nomes de familiares 
aos quais muito agradeço, pois muito contribuíram e muito me sensibiliza-
ram: Oscar Boechat Filho, engenheiro e irmão do saudoso Daniel Boechat – 
fundador da cadeira no 27 –, orador da memorável sessão de inauguração da 
Abrames; Fernando José de Moura Peixoto, jornalista e �ilho de Perilo Galvão 
Peixoto, fundador da cadeira no 3, aliás, membro também do seleto grupo que 
estruturou a entidade; Thereza Christina Cunha Ferreira da Costa, �ilha do Or-
lando Ferreira da Costa, fundador da cadeira no 8; Maria de Lourdes Lemos, 
antropóloga e arqueóloga, �ilha de Floriano de Lemos, patrono da cadeira no 
36; Luiz Carlos Coutinho Gartolinsky, neto de Ermírio Barreto Coutinho da Sil-
veira, patrono da cadeira no 40; Therezinha Pittigliani de Mattos, esposa de 
Annibal de Mattos Filho, fundador da cadeira no 41; e Lúcia Petitinga de Moraes 
Sarmento, dentista e esposa de Victal Ferreira de Moraes Sarmento, fundador 
da cadeira no 45.
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Características das Biogra�ias
No planejamento desta obra solicitei aos acadêmicos que enviassem seus 

dados biográ�icos e curriculares de importância e, para alguns, de 1 a 3 outras 
biogra�ias de membros já falecidos; que não excedessem cada qual 3 laudas dati-
lografadas no programa Word, com letra tipo Times New Roman, corpo 12, num 
prazo elástico de aproximadamente 4 meses. Contudo, pouquíssimos foram os 
que cumpriram à risca o que havia sido proposto.

Experimentei todo tipo de di�iculdades: não recebimento de dados de al-
guns membros vivos; atraso de mais de um ano(!) para receber dados de outros; 
não envio de fotos de si próprios e de biogra�ias de outros membros solicitados; 
envio de extensos currículos nada sintéticos, ao contrário, muito prolixos e con-
fusos, dentre outros percalços.

Todos sabemos que há membros dentre o patrimônio imaterial da Abra-
mes que mereceriam – como alguns já mereceram – livros exclusivamente a 
eles dedicados devido à importância de suas vidas e de suas obras. Infelizmente, 
algumas biogra�ias aqui consignadas foram mais extensas do que inicialmente 
programadas. Outras estão muito curtas devido à exiguidade de dados auferidos.

A intenção deste trabalho foi de torná-lo o mais �iel e abrangente possível na 
consignação dos dados obtidos, sem, contudo, deixá-lo prolixo e enfadonho.

A propósito, é de bom alvitre asseverar que esta obra tampouco pretende 
explícita ou implicitamente hierarquizar, graduar ou comparar os acadêmicos 
ora per�ilados entre si, uma vez que todos mereceram e merecem o mesmo des-
taque e a idêntica honra. Em outras palavras, não se deve julgar a notoriedade 
de um membro em função do tamanho de sua biogra�ia, uma vez que ela foi, ex-
clusivamente, o re�lexo da abundância ou da parcimônia dos dados pertinentes 
passíveis de serem obtidos. Ademais, não tencionei esgotar o assunto, mas sim, 
dar uma visão tanto quanto objetiva de conjunto.

Por sua vez, os dados dos acadêmicos vivos não devem ser encarados como 
referências estanques, imutáveis, uma vez que, pelo fato de não terem encerrado 
suas existências, e por possuírem uma pujante produção pro�issional e literária, 
apesar da discutível senectude de alguns, muito poderá ser acrescentado aos 
seus respectivos currículos.

Da mesma forma, as fotogra�ias recebidas ou obtidas servem para ilustrar 
os textos, associando-os a uma melhor percepção visual de seus respectivos 
protagonistas. A qualidade iconográ�ica também re�lete, necessariamente, as 
condições do material obtido.

Todas as biogra�ias consignadas foram lidas e relidas de 5 a 30 vezes (!) 
e redigidas segundo características editoriais do autor, que tencionou, na me-
dida do possível, homogeneizá-las, a �im de que houvesse um mesmo estilo na 
obra. Umas sofreram poucas mudanças, outras muitas, e dezenas delas foram 
feitas integralmente pelo próprio autor. Ademais, de acordo com o que fora 
previamente �ixado, no rodapé de cada uma se encontra(m) mencionado(s) 
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seu(s) respectivo(s) colaborador(es) que, além de ser uma medida de justiça, foi, 
igualmente, uma motivação a mais que encontrei para ter adesão na ajuda a este 
empreendimento, embora não tenha atraído tanto a atenção como supunha.

Ausência de Sede Própria e Adequação de Patronos
Como já mencionado, é de grande importância frisar que a Abrames, assim 

com a maior parte das instituições culturais deste país, não conseguiu dispor de 
sede própria nem em seus albores, nem ao longo de mais de duas décadas de 
existência. A benfazeja conquista desde as primevas diretorias de um espaço na 
tradicional e vetusta Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro; poste-
rior e simultaneamente também na Federação das Academias de Letras e Artes 
do Estado do Rio de Janeiro (Felarj); e, há poucos anos no Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), é algo digno de comemoração 
e encômios – sem dúvidas –, mas não encerra a mesma importância e, parti-
cularmente, a mesma utilidade de um domicílio próprio, de onde se possa ter 
condição de ir e vir livremente, bem como espaço e liberdade organizacional de 
seu arquivo para a adequada custódia de sua memória.

Toda entidade que queira se perpetuar no tempo – interagir com a contem-
poraneidade, fazer seus planos para o porvir, preservar sua identidade –, en�im, 
ser e fazer história, deve, necessariamente, sonhar e lutar por uma sede própria, 
a �im de que o ideal e o ingente esforço de seus precursores não se esvaia às 
vicissitudes do tempo. 

Particularmente, as academias vivem também do culto e da memória de seus 
membros – enfaticamente, seu maior patrimônio(!) – e de seu passado, que se tra-
duz na catalogação, arquivo e a devida preservação das obras, feitos e fotogra�ias 
de seus membros. 

Mas como custodiar a memória da Abrames se não se tem espaço para tal? 
Entretanto, pior do que não ter espaço é não ter a consciência da importância de 
tê-lo; é não ter sonho para torná-lo real; é não ter responsabilidade administrativa 
para entendê-lo; é não ter visão holística da história para almejá-lo; é não ter 
vigor e ousadia para ao menos ir à luta para conquistá-lo, en�im, é não ter sequer 
amor-próprio, pois com o mesmo descaso com que tratarmos nossos precursores, 
seremos tratados pelos nossos ulteriores.

Nesse contexto acho oportuno relembrar do contundente brocardo de Fran-
çois de Mauriac (1885-1970), escritor francês e prêmio Nobel de Literatura, em 
1952: “O que perdeu a riqueza, nada perdeu; o que perdeu a saúde, perdeu algo; o 
que perdeu a coragem, perdeu tudo”.

Mas, ainda outra pergunta forçosamente se impõe: Como obter uma sede 
própria se não se dispõe de recursos para adquiri-la e para mantê-la?

Quando se avalia a história de outros afamados e vetustos sodalícios congê-
neres que da mesma forma iniciaram timidamente suas trajetórias, veri�ica-se 
que eles se perpetuaram no tempo – necessariamente com sede própria – não 
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somente por terem sido formados por denodados idealizadores que tiveram em 
seus continuadores a marca de sua bravura e de sua audácia, mas também por-
que foram destemidamente à lida, a �im de sensibilizarem mecenas para suas 
ações e projetos.

A Abrames é formada por eminentes médicos – intelectuais que não somente 
se destacaram e se destacam nas letras, no mister hipocrático, na vida acadêmica, 
mas também na política, em outras entidades cientí�icas e culturais que lhes dão 
uma grande rede de conhecimento e de in�luências. Torna-se premente mobili-
zá-los e catalisá-los permanentemente na busca de mecenas dentro ou fora da 
entidade; em iniciativas privadas ou esferas governamentais; entre empresários 
ou políticos, a �im de que a querida Abrames, que foi idealizada para se pere-
nizar no tempo, tenha uma sede própria e seja autossu�iciente, assim como a 
história atesta para similares silogeus.

Boa parte do acervo da Abrames, por falta de sede própria, sempre foi man-
tido nas residências dos membros das sucessivas diretorias. Aliás, eu mesmo, 
membro fundador que jamais tive qualquer cargo diretivo na entidade, já con-
tribuí doando, na Semana da Abrames de 2007, uma cópia que consegui da tese 
do nosso fundador, Marco Aurélio Caldas Barbosa, completamente ignorada pe-
los confrades e confreiras. Na verdade, há cerca de cinco anos, depois que me 
atrevi a compor a história deste querido sodalício de que muito sou honrado 
em participar, quer com a confecção de meu livro Academia Brasileira de Médi-
cos Escritores – Vinte Anos de História (2007), quer com a elaboração deste, 
Imortais da Abrames (2010), reuni um importante acervo de livros, conferên-
cias, opúsculos, artigos e fotos de seus membros que jamais a entidade possuiu. 
A quem devo entregá-lo se não se dispõe de espaço próprio para preservá-lo?

Particularmente, devo citar, de modo efusivo e tonitruante, o fato de ter 
conseguido em minhas intrépidas garimpagens históricas através do jornalista 
Fernando José Moura Peixoto, �ilho de Perilo Galvão Peixoto – fundador da ca-
deira no 3 –, a cópia da �ilmagem da memorável sessão solene de instalação do 
sodalício (!!!), ocorrida em 26 de maio de 1989, no Palácio da Cultura Gustavo 
Capanema, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.

Na verdade, Fernando José Moura Peixoto �icou muito emocionado e compro-
metido por este empreendimento, aliás, muitíssimo mais do que vários mem-
bros do sodalício, que, a meu pedido, providenciou a conversão da gravação que 
estava em videocassete1, tecnicamente anacrônica, para a versão em DVD2, sem 
querer receber nenhuma retribuição pecuniária para tal. Da mesma forma, �iz 
vinte e cinco cópias e ofertei aos acadêmicos presentes na Semana da Abrames 

1. Videocassete, também conhecido por V-K7 ou pela sua sigla inglesa VCR – Video 
Cassette Recorder.

2. Abreviação das expressões Digital Video Disc ou Digital Versatile Disc, traduzidas em 
português como Disco Digital de Vídeo ou Disco Digital Versátil.
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de 2009, realizada no auditório nobre, Júlio Arantes Sanderson de Queiroz, do 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj).

Capa e DVD do �ilme de instalação da Abrames distribuídos aos
acadêmicos presentes na Semana da Academia, em 27 de novembro de 2009.

Entretanto, será que mais este valiosíssimo tesouro, somente recuperado 
pelas benfazejas e inesperadas ajudas do Altíssimo, ainda que passível de ser 
compartilhado com demais membros da entidade, estará salvaguardado no de-
curso do tempo na ausência de uma sede própria? Não tenho a menor dúvida de 
que a resposta provavelmente será “não”, pois eu, como membro fundador, aliado 
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aos demais fundadores, sobremodo os residentes na cidade do Rio de Janeiro, 
não tínhamos essa preciosidade até aonde vai meu modesto conhecimento. E se 
a tivéssemos, muito provavelmente com nossas mortes, ela seria também sub-
traída pelo esquecimento e o descaso de pessoas alheias à entidade.

Infelizmente, os protagonistas de boa parte das entidades, por vezes, igno-
ram a própria história daquilo que representam e perdem a noção de tempo 
futuro. Em outras palavras, a consciência de que os dirigentes enquanto tais es-
tão escrevendo automaticamente a história de suas agremiações, e que a mesma 
transcenda a própria materialidade de seus seres, não se faz presente de modo 
notório em nossa cultura.

Marco Aurélio Caldas Barbosa, fundador e grande protagonista da Abrames, 
faleceu subitamente em 16 de março de 1994, aos 81 anos. Na ausência de uma 
sede própria, com sua morte, parte do acervo dos albores da entidade se perdeu e, 
muito provavelmente também uma das cópias do �ilme da instalação do sodalício.

Quando da pesquisa de dados para a composição do livro Academia Bra-
sileira de Médicos Escritores – Vinte Anos de História (2007), tive uma im-
portante ajuda no fornecimento de subsídios do ilustre acadêmico Abilio Kac, 
então presidente em segundo mandato (2004-2005 e 2006-2007). Por mais boa 
vontade que ele tivesse, não dispunha de documentação que atestasse nomes de 
alguns patronos, cuja real existência eu o questionava.

Assim, criou-se um impasse com a falta de dados e na premência de a obra 
vir a lume por ocasião do jubileu comemorativo dos quatro primeiros lustros do 
sodalício – o livro foi editado, infelizmente, com ausências minibiográ�icas inde-
sejadas e involuntárias de cinco dos cinquenta patronos no capítulo “Membros 
da Academia Brasileira de Médicos Escritores”.

Ao estudar posteriormente a �ilmagem da instalação do sodalício, veri�iquei 
mais incongruências no que se refere aos patronos das cadeiras, que, pela 
importância do assunto, fará parte de outro capítulo.

Considerações Finais
Inexistem Academias sem que nelas seus dirigentes e pares queiram preser-

var a memória de seus patronos e membros passados, condição essa ontológica e 
inerente ao seu mister, que atingirá a seu tempo todos os seus participantes, quer 
atuais quer futuros. Por sua vez, não se pode cultuar a memória se não se dispõe 
de dados biográ�icos, livros, documentos, escritos e fotogra�ias de seus membros. 
Esse valioso patrimônio deve necessariamente ser guardado numa sede própria 
– ainda que seja simplesmente consignada –, sob a custódia de seus sucessivos 
dirigentes, a �im de que possa ser preservado das intempéries e das vicissitudes 
atinentes indistintamente a quaisquer mortais.

Há anos venho lutando por isso e informalmente defendendo essas ideias 
quando encontro confrades da diretoria da Abrames. Nessa labuta destaco com 
muitíssimo carinho e maior empenho ainda do que o meu, a ilustre acadêmica e 
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ex-presidente, Zilda Cormack. Entretanto, não basta apenas falar, sugerir, propor. 
É necessário fazer. 

Esta obra – Imortais da Abrames (2010) – vem a lume na contramão do 
mundo moderno. Vive-se numa época em que se despreza o passado e seus va-
lores; compraz-se com o conforto e o deleite dos prazeres que a vida e o consumo 
podem oferecer; nutre-se apenas dos bens materiais; en�im, vive-se na cultura do 
descartável e nela descartam-se pessoas, ainda que pro�ícuas e ilustres em suas 
existências – verdadeiros exemplos que deveriam ser venerados e imitados.

 Não há duvida de que este livro, a seu modo, vem, não somente comple-
mentar a obra anterior Academia Brasileira de Médicos Escritores – Vinte 
Anos de História (2007) no que tange à saga do sodalício, mas e principalmente 
resgatar a memória de seus privilegiados membros, ainda que nem todos os 
viventes, vítimas de “inconsciente” miopia, sintam o alcance histórico que o soda-
lício ao qual pertencem alcançará – cada vez mais o glamour, a fama, e, com certeza, 
juntamente com ele, o conjunto de seus membros.

A �im de que nossos pósteros possam aquilatar o esforço hercúleo e obs-
tinado que este trabalho demandou em prol da querida Abrames e de seus 
confrades e confreiras, procurei ser o mais real e transparente possível nesta 
introdução3, na descrição do desenrolar dos acontecimentos. Embora meu de-
sabafo possa aparentar para alguns como indevido e desnecessário, foi feito à 
luz da educação, da transparência e da verdade.

Doravante os recipiendários não poderão apresentar a indevida desculpa de 
que desconhecem seus precursores. Entretanto, a �im de que o trabalho que ora se 
descortina não se perca, mas que, ao contrário, se perpetue, faz-se necessário que 
os futuros dirigentes do sodalício mantenham em arquivo (“em cofre”) os dados 
biográ�icos, obras, escritos, documentos relevantes e fo-
tos de seus membros – novamente, seu maior patrimônio 
(!) – e uma das razões de ser do sodalício.

Que esta obra não seja julgada pelas suas faltas e im-
perfeições, mas que seja vista como um marco de indiscu-
tível amor à Abrames e um sentimento de benquerença 
aos seus membros. Oxalá, ela açule outros acadêmicos a 
complementá-la e aprimorá-la para a maior grandeza e 
glória da augusta Abrames!

Helio Begliomini4

3. Nota: O teor desta introdução está complementado no capítulo “Patronos da Abrames”. 

4. Titular-fundador – com muito orgulho! – da cadeira no 33 da Abrames.
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ORIGEM DA ABRAMES

A criação de uma academia de médicos escritores foi uma singular e genial 
ideia de Mateus Vasconcelos, membro titular e um dos dezesseis fundadores, em 12 
de fevereiro de 1969, da regional guanabarina da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Sobrames. A propósito, Mateus Vasconcelos foi o primeiro presidente 
(1969-1971) dessa novel agremiação, sendo reeleito para mais um mandato (1974-
-1975), além de ter ocupado também a presidência da sede nacional (1980-1982).

Aliás, deve ser muito enfatizado que a Sobrames sempre foi e continua 
sendo o principal celeiro humanístico-literário-cultural da Academia Brasileira 
de Médicos Escritores – Abrames. Se a Sobrames, por sua própria natureza, 
constitui-se numa sociedade aberta a um número ilimitado de membros, a Abra-
mes, por respeito a uma restrição numérica ontológica de seus participantes, 
renováveis apenas pela morte ou pela passagem à condição de emérito, tem um 
�iltro inerente em seu estatuto que deve favorecer uma acendrada seleção de seus 
confrades e confreiras. Entretanto, e infelizmente, como sói acontecer nas mais 
tradicionais e respeitosas instituições congêneres, pela própria subjetividade en-
volvida, critérios políticos, geográ�icos, econômicos, dentre outros, podem inter-
ferir na escolha de um(a) candidato(a), preterindo outros(as) mais compatíveis 
com o galardão acadêmico e macular, vez por outra, o processo admissional.

Embora seja apontado por alguns que Miguel Callile Jr. também con�igurasse 
como idealizador da Abrames, não resta sombra de dúvida, para a maioria dos 
mais antigos fundadores cariocas, que esse título deva ser peremptoriamente 
consagrado a Mateus Vasconcelos.

Mateus Vasconcelos apresentou numa das reuniões da Sobrames, agora re-
gional �luminense, pela fusão, em 1975, do estado da Guanabara ao estado do Rio 
de Janeiro, a ideia de se criar uma instituição acadêmica formada apenas por 
médicos escritores, ideia essa que foi aceita por unanimidade dos participantes.

Assim, um grupo constituído por Marco Aurélio Caldas Barbosa, Miguel Callile 
Jr., Tito de Abreu Fialho, Maria José Werneck, Luiz Gondim de Araújo Lins, Peri-
lo Galvão Peixoto, Syllos de Sant`Anna Reis e pelo próprio Mateus Vasconcelos 
passou a se reunir na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, sendo essa 
comissão organizadora, por decisão de seus pares, presidida por Marco Aurélio 
Caldas Barbosa.

Dessas reuniões surgiram vários nomes para o futuro sodalício, sendo �inal-
mente aprovado o atual – Academia Brasileira de Médicos Escritores –, propício 
para a consagração de sua sigla como Abrames.

É também fruto de seus primórdios a elaboração do estatuto, as insígnias aca-
dêmicas, assim como a escolha de Manuel Antônio de Almeida como o patrono 
da entidade.
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Finalmente, a Abrames foi o�icialmente fundada no dia 17 de novembro de 
1987 – dia e mês de nascimento de Manuel Antônio de Almeida, seu patrono –, 
no an�iteatro Miguel Couto do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia, na 
cidade do Rio de Janeiro1. Entretanto, demandou um ano e meio para a posse 
de seus membros. Mateus Vasconcelos faleceu antes da instalação da academia, 
tendo a honra de ser escolhido como patrono da cadeira número 1, da qual se-
ria titular-fundador. Miguel Callile Jr. igualmente teve o mesmo destino e foi 
homenageado como patrono da cadeira de número 4, da qual seria também 
titular-fundador.

Assim, em 26 de maio de 1989, a academia foi instalada o�icialmente no 
Palácio da Cultura Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro, com a posse 
solene de seus cinquenta membros titulares-fundadores. Sendo uma entidade de 
âmbito nacional, havia, já no seu início, representantes do estado do Rio de Janeiro 
e de alhures: São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Alagoas e Paraná2. 
Deve-se salientar que cinco de seus membros fundadores eram também titulares 
da centenária Academia Nacional de Medicina: Dagmar Aderaldo Chaves, Hilton 
Ribeiro da Rocha, Jorge Sampaio de Marsillac Motta, Murillo Côrtes Drummond 
e Umberto Perrotta. Em 1996, Júlio Arantes Sanderson de Queiroz, membro 
fundador da Abrames e então seu presidente, tornou-se membro honorário da 
Academia Nacional de Medicina. Helio Begliomini, titular-fundador da Abrames, 
tornou-se membro correspondente da Academia Nacional de Medicina, em 2006. 
Com o passar dos anos, outros cinco confrades dessa honorável e mais vetusta ins-
tituição no gênero, do país, têm se somado e enriquecido a legião de imortais da 
Abrames, a saber: Demócrito Jonathas de Azevedo (1993), Ivo Helcio Jardim de 
Campos Pitanguy (1995), Jorge Alberto Costa e Silva (2003), Pietro Novellino 
(2004) e Omar da Rosa Santos (2005).

Por ocasião da instalação do silogeu, foi empossada sua primeira diretoria 
para o biênio 1989-1991, constituída por Marco Aurélio Caldas Barbosa (pre-
sidente), Luiz Gondim de Araújo Lins (vice-presidente), Manoel Baliú Mon-
teiro (secretário-geral), Tito de Abreu Fialho (primeiro secretário), Syllos de 
Sant’Anna Reis (tesoureiro) e Daniel Boechat (orador o�icial).

A Abrames, desde seus anos iniciais, é �iliada à Federação das Academias de 
Letras do Brasil, onde tem três membros delegados.

1. Nos dois Estatutos da Entidade, o de 1987 e o de 1996, estão consignados que a Abra-
mes foi fundada em 26 de novembro de 1987. Entretanto, registram também que a data 
o�icial de fundação da Academia deva ser considerada como o dia 17 de novembro, dia 
e mês do nascimento de Manoel Antônio de Almeida – patrono do sodalício –, embora a 
diretoria provisória tenha sido empossada em 26 de novembro de 1987 (artigo 9o, § 4o do 
Estatuto de 1987 e artigo 9o, § 4o do Estatuto de 1996).

2. Posteriormente, além desses, ingressaram membros dos estados do Amazonas, Ron-
dônia, Ceará, Pernambuco, Goiás e Pará.
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Deve-se destacar que a Academia Brasileira de Médicos Escritores não é 
somente a primeira no gênero, no Brasil, que reúne médicos escritores, mas, 
muito provavelmente ainda, a única no mundo! Esse é um mérito de Mateus Vas-
concelos, de Marco Aurélio Caldas Barbosa, dos demais denodados membros de 
sua comissão organizadora, trabalhadores das primeiras horas, cuja memória 
deverá ser sempre exalçada, bem como, em grau menor, porém signi�icante, de 
todos os seus sucessivos confrades e confreiras que dela tiveram, têm e terão 
o privilégio de participar, pois se tornaram ou se tornarão herdeiros atávicos 
desse signi�icativo pioneirismo!

Adendo Histórico

Convite da Solenidade de Instalação do Sodalício

Capa do convite da sessão solene de instalação da Academia Brasileira de Médicos 
Escritores – Abrames, e investidura de seus membros titulares-fundadores.
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Teor da segunda página do convite.
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Teor da quarta página do convite.

Notas:
1. Manoel Baliú Monteiro, anun-
ciado no convite original de 
instalação da Abrames como 
fundador da cadeira no 4, foi o 
fundador da cadeira no 44, ao 
invés de Paulo Roberto Rodri-
gues Pereira, que não perten-
ceu ao sodalício.
2. O fundador da cadeira no 4 
foi André Petrarca de Mesqui-
ta, único membro fundador 
que não tomou posse na sole-
nidade de instalação, mas sim, 
em 28 de novembro de 1990.

Teor da terceira página do convite.
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MEMBROS FUNDADORES

Este capítulo destina-se a mencionar, com destaque, em ordem alfabética, os 
cinquenta membros fundadores da Abrames. Os 11 (22%) nomes sublinhados não 
puderam estar presentes na solenidade de inauguração do sodalício, em 26 de maio 
de 1989, no Palácio da Cultura Gustavo Capanema. Salienta-se que André Petrarca 
de Mesquita (cadeira no 4) ainda não fazia parte da lista, sendo o único membro 
fundador que tomou posse posteriormente, em 28 de novembro de 1990.

No Titulares-Fundadores Cadeiras No Titulares-Fundadores Cadeiras

1 André Petrarca de 
Mesquita

4 26 José Luiz Fernandes 
Soares

34

2 Annibal de Mattos Filho 41 27 Júlio A. Sanderson de 
Queiroz

30

3 Antonio Cyrillo Gomes 10 28 Luiz Gondim de Araújo 
Lins

1

4 Antonio de Oliveira 
Gutman

38 29 Manoel Álvaro Velloso 48

5 Antônio Dias Rebello 
Filho

31 30 Manoel Baliú Monteiro 44

6 Caio Villela Nunes 29 31 Maria José Werneck 2

7 Carlos C. de Almeida 
Miranda

18 32 Marco Aurélio Caldas 
Barbosa

7

8 Coracy Teixeira Bessa 24 33 Milton Hênio Netto de 
Gouveia

20

9 Dagmar Aderaldo 
Chaves

22 34 Moysés Golostein 
Paciornik

11

10 Daniel Boechat 27 35 Murillo Côrtes 
Drummond

50

11 Dulce Morgado 
Castellar Pinto

36 36 Nilton Braga de Oliveira 25

12 Edison Teixeira Barbosa 40 37 Orlando Ferreira da Cosa 9

13 Fernando Estellita Lins 35 38 Paulo Celso Uchôa 
Cavalcanti

14
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14 Flerts Nebó 39 39 Paulo Dias da Costa 49

15 Francisco Michielin 16 40 Perilo Galvão Peixoto 3

16 Helio Begliomini 33 41 Rigner Armentano da 
Silva

23

17 Hervé Martins Machado 13 42 Roberto Curi Hallal 28

18 Hilton Ribeiro da Rocha 8 43 Syllos de Sant’Anna Reis 5

19 Humberto da Silva 
Gueiros

17 44 Tito de Abreu Fialho 6

20 Jacques Houli 21 45 Umberto Perrotta 12

21 Joel Marques Braga 26 46 Urcício Santiago 47

22 Jorge Martins de 
Oliveira

32 47 Victal F. de Moraes 
Sarmento

45

23 Jorge Picanço Siqueira 46 48 Virgílio Augusto Bezerra 15

24 José Caruso Madalena 43 49 Waldemar Bianchi 37

25 José G. Carvalhal 
França

42 50 Zilda Cormack 19
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PATRONOS DAS CADEIRAS

A composição dos patronos das cadeiras da Academia Brasileira de Médicos 
Escritores (Abrames) tem história sinuosa e, particularmente em algumas ca-
deiras, confusa e não totalmente compreendida.

Esta obra, neste particular, e com a anuência da diretoria do sodalício, visa 
também passar a limpo seu passado, a �im de aprumá-lo a um porvir mais con-
sistente e digno do honroso idealismo de seus protagonistas e fundadores, assim 
como do conjunto de seus renomados membros.

Na sequência será apresentada objetivamente, em etapas, a di�icílima saga 
na obtenção de dados que esta pesquisa pôde auferir concernente aos patronos 
das cadeiras da Abrames.

 
Primeira Etapa

Por ocasião da �inalização do meu livro Academia Brasileira de Médicos 
Escritores – Vinte Anos de História, lançado em novembro de 2007, na cidade 
do Rio de Janeiro, durante a Semana da Abrames, apesar das investigações feitas 
durante dois anos, não consegui identi�icar dados históricos consistentes de cinco 
patronos na relação fornecida pela diretoria vigente liderada pelo presidente Abilio 
Kac (2004-2005 e 2006-2007), a saber: José Buarque de Lima (cadeira no 5); Manoel 
Marques Gomes (cadeira no 26); Antônio Gama Rodrigues (cadeira no 29); Floriano 
de Aguiar (cadeira no 30) e Advaldo Soares (cadeira no 40).

Em virtude da premência da efeméride de comemoração dos 4 primeiros 
lustros do sodalício, e não tendo tempo hábil para discutir e resolver o assunto 
com a diretoria então vigente, a obra foi publicada com essas lacunas.

Segunda Etapa
Durante as ingentes e desgastantes pesquisas realizadas para esta obra 

– Imortais da Abrames –, consegui identi�icar algo, ainda que sumário, sobre 
João José Buarque Lima1, constando apenas que foi médico, professor e contista 
recifense (1906-1978, cadeira no 5); como também que o nome correto do pa-
trono da cadeira no 29 é Antônio ‘da’ Gama Rodrigues, o que permitiu também 
que levantasse alguns dados sobre ele.

Entretanto, fui informado pelo acadêmico Sergio Salusse Bittencourt 
Sampaio, segundo ocupante da no 5, de que o seu patrono é Agenor Pôrto e 

1. As informações recebidas e as referências encontradas citam-no como João José Buarque 
‘de’ Lima. Entretanto, os dados passados na elaboração de sua biogra�ia pela sua �ilha 
mais velha, a médica Maria Isabel Buarque Bretas, apontam que seu nome correto é João 
José Buarque Lima, sem o ‘de’.
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não José Buarque Lima, como constava na relação da diretoria fornecida por 
Abilio Kac.

Por sua vez, o acadêmico Antonio de Oliveira Gutman, fundador da cadeira 
no 38, me surpreendeu ao dizer que seu patrono, consignado em seu diploma, é 
João Peregrino Júnior e não Joaquim Caetano da Silva, como constava na relação 
da diretoria fornecida por Abilio Kac.

Adendo Sobre a Importância dos Patronos
Assim, na suspeita de que os nomes dos três patronos Manoel Marques Go-

mes (cadeira no 26); Floriano de Aguiar (cadeira no 30) e Advaldo Soares (cadei-
ra no 40) estivessem errados e que não tivessem existido, pois nenhuma pista 
deles tinha sido encontrada, e que muito provavelmente tivesse havido enganos 
nos apontamentos após a morte de Marco Aurélio Caldas Barbosa; assim como 
pela noti�icação dos acadêmicos Sergio Salusse Bittencourt Sampaio e Antonio 
de Oliveira Gutman dos dois nomes discordantes da relação da diretoria for-
necida por Abilio Kac, associado a um grande tesouro biográ�ico e iconográ�ico 
que estava reunindo a duríssimas penas de outros membros e patronos, deparei 
novamente com o mesmo e contundente entrave na obra anteriormente publi-
cada – Academia Brasileira de Médicos Escritores – Vinte Anos de História 
(2007): Deveria incorrer no mesmo “deslize” involuntário de publicar um novo 
livro envolvendo a história da Abrames e de seus membros, sem que nada pu-
desse mencionar, particularmente de três dos seus patronos?

Não restam dúvidas de que o patrono é, em quaisquer sodalícios, o grande 
inspirador e o norteador da descendência “genealógica” numa cadeira. Aliás, seu 
nome é sempre mais lembrado e destacado, me atrevendo a dizer que, se ele 
for até mesmo menos importante do que qualquer membro que ocupou, ocupa 
ou ocupará a respectiva cadeira, ele (patrono), com certeza, será sempre muito 
mais evidenciado.

Cultuar nomes como patronos cujas existências sejam ignoradas, ou, na 
melhor das hipóteses, que tenham vivido, mas que não mereceriam a mesma 
honra de ombrearem com insignes homens, vários deles inscritos na história 
não somente da medicina brasileira, mas também na história de seus municípios, 
estados e até da nação, além de uma sandice, irresponsabilidade e insensatez, 
depõe não somente contra o sodalício, o conjunto de seus patronos, mas tam-
bém contra seus membros passados, presentes e futuros, sobremodo os de suas 
respectivas cadeiras.

Continuação da Segunda Etapa
Assim, já em 21 de agosto de 2008, encaminhei o�ício a todos os membros 

da diretoria da Abrames liderada pelo presidente Daniel Pinheiro Hernandez 
(2008-2009), incluindo o ex-presidente Abilio Kac e os titulares das três ca-
deiras cujos patronos nada tinha encontrado até aquele momento, sugerindo a 
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substituição de seus nomes, uma vez que seria desonroso cultuar um nome que 
encabeça uma cadeira cuja existência fosse ignorada ou duvidosa.

Na ocasião, propus que o nome Joaquim Caetano da Silva, tido como patrono 
da cadeira no 38 da relação fornecida por Abilio Kac, mas que não era o nome de 
João Peregrino Junior que constava no diploma do fundador da cadeira, Antonio 
de Oliveira Gutman, fosse o patrono da cadeira no 26, cujo titular é o acadêmico 
Djalma Lemos Mendonça.

Por sua vez, propus que o patrono da cadeira no 30, tido como Floriano de 
Aguiar (desconhecido), fosse o ilustre médico escritor João Guimarães Rosa, em 
homenagem ao atual titular, o mineiro Ronaldo Vieira de Aguiar.

Da mesma forma, propus que o patrono da cadeira no 40, tido como Advaldo 
Soares (desconhecido), fosse o ilustre médico escritor pernambucano Josué de 
Castro, em homenagem atual titular e conterrâneo Meraldo Zisman.

Recebi, por escrito, o aceite de tais propostas pelos acadêmicos Meraldo 
Zisman e Djalma Lemos Mendonça, assim como concordância verbal do acadê-
mico Ronaldo Vieira de Aguiar. 

Terceira Etapa
Esta etapa segue-se após a descoberta, em dezembro de 2008, da maior re-

líquia da Abrames (!!!), qual seja, o �ilme da solenidade de instalação do sodalício, 
ocorrida no Palácio da Cultura Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro, em 
26 de maio de 1989.

Esse preciosíssimo documentário, com duração de cerca de 1 hora e 50 
minutos, tem como mestre de cerimônia o acadêmico Manoel Baliú Monteiro e 
engloba toda a solenidade: composição da mesa, entrada dos acadêmicos, hino 
nacional, posse dos neorrecipiendários, juramento, discurso do orador o�icial, 
Daniel Boechat; discursos dos acadêmicos Tito de Abreu Fialho e Luiz Gondim 
de Araújo Lins; palavras do presidente, Marco Aurélio Caldas Barbosa, e coquetel 
após o encerramento.

Após vê-lo e revê-lo diversas vezes e de estudá-lo, com anotações minuciosas 
dos nomes dos acadêmicos e patronos pronunciados pelo mestre de cerimô-
nia, depreendi que 11 (22%) dos 50 membros fundadores não puderam estar 
presentes na solenidade de instalação da Abrames: André Petrarca de Mesquita 
(cadeira no 4) ainda não fazia parte da lista, sendo o único membro fundador 
que tomou posse posteriormente, em 28 de novembro de 1990; Hervê Martins 
Machado (cadeira no 13); Paulo Celso Uchôa Cavalcanti (cadeira no 14); Francisco 
Michielin (cadeira no 16); Coracy Teixeira Bessa (cadeira no 24); Joel Marques 
Braga (cadeira no 26); Jorge Martins de Oliveira (cadeira no 32); José Guilherme 
Carvalhal França (cadeira no 42); José Caruso Madalena (cadeira no 43); Victal 
Ferreira de Moraes Sarmento (cadeira no 45); e Urcício Santiago (cadeira no 47).

Dos 39 (78%) membros fundadores presentes à solenidade de instalação 
do sodalício, consegui identi�icar pela fala do acadêmico Manoel Baliú Monteiro 
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o nome de 21 patronos, sendo observadas algumas incongruências com os da-
dos então disponíveis da relação da diretoria fornecida por Abilio Kac, em 2006. 
Tais disparates estão sumariados na tabela 1.

Tabela 1 – Relação de patronos em desacordo quando se comparam os dados 
obtidos do �ilme de instalação da Abrames, a lista fornecida pela diretoria lide-
rada por Abilio Kac (2006) e as informações fornecidas pelos acadêmicos Sergio 
Salusse Bittencourt Sampaio e Antonio de Oliveira Gutman.

Cadeira e Fundador

Patronos

Relação Fornecida por

Abilio Kac (2006)

Patronos

Filme de Instalação da

Abrames Descoberto 

em Dezembro de 2008

3 - Perilo Galvão Peixoto José Antônio de Abreu Fialho Miguel Osório de 
Almeida

5 - Syllos de Sant’Anna Reis João José Buarque Lima2 João José Buarque Lima

7 - Marco Aurélio Caldas 
Babosa Pedro da Silva Nava José Marques Gomes

8 - Hilton Ribeiro da Rocha Antonio de Castro Lopes Hilário Soares de 
Gouveia3

26 - Joel Marques Braga4 Manoel Marques Gomes

30 - Júlio Arantes S. de 
Queiroz5 Floriano de Aguiar

38 - Antonio de Oliveira 
Gutman Joaquim Caetano da Silva José Peregrino Junior6 

40 - Edison Teixeira Barbosa Advaldo Soares Adroaldo Soares7

2. Como já mencionado, o acadêmico Sergio Salusse Bittencourt Sampaio, segundo e atual 
ocupante da cadeira no 5 da Abarmes, referiu-me de que o patrono consignado em seu 
diploma é Agenor Pôrto.
3. Hilário Soares de Gouveia con�igura na relação da diretoria fornecida por Abilio Kac 
como patrono da cadeira no 16 da Abrames.
4. Não dá para ser entendido nitidamente no �ilme de instalação da Abrames qual é o 
patrono da cadeira no 26. 
5. Não dá para ser entendido nitidamente no �ilme de instalação da Abrames qual é o 
patrono da cadeira no 30. 
6. Como já mencionado, José Peregrino Júnior é o patrono consignado no diploma do 
acadêmico Antonio de Oliveira Gutman, membro fundador da cadeira no 38 da Abrames. 
7. Até a descoberta do �ilme da instalação da Abrames tinha como desconhecido o 
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41- Annibal de Mattos Filho Ermírio Barreto C. da 
Silveira8 Eurico Branco Ribeiro

42- José Guilherme C. França9 Ernesto de Souza Campos A ser escolhido

Assim, após a descoberta do �ilme de instalação da Abrames, os três nomes 
de patronos anteriormente ignorados caíram para dois, uma vez que o nome 
recebido de Advaldo Soares como patrono da cadeira no 40 mostrou ser no 
�ilme Adroaldo Soares, e, após ulteriores pesquisas, depreendi que seu nome 
completo era Adroaldo Soares de Albergaria.

Infelizmente, no �ilme de instalação da Abrames não deu para identi�icar os 
nomes dos patronos das cadeiras no 26 e de no 30. Ademais, o �ilme mostra outras 
incongruências quando comparado com a lista da diretoria fornecida por Abilio 
Kac e com as informações dos acadêmicos Sergio Salusse Bittencourt Sampaio 
e Antonio de Oliveira Gutman.

Diante desses desencontros de informações expressos nas etapas 1, 2 e 3 
uma pergunta se impõe: Por que tais desinformações entre os patronos decli-
nados no �ilme (terceira etapa) comparado com as informações dos acadêmicos 
Sérgio Salusse Bittencourt Sampaio e Antonio de Oliveira Gutman (segunda 
etapa) e a relação da diretoria fornecida por Abilio Kac (primeira etapa)!?

Eis algumas conjecturas tentando explicar:
1. Pressa para ultimar a solenidade de instalação do sodalício que já vinha 

sendo planejada há 1 ano e meio? 
2. Falta de colaboração de alguns membros fundadores em fornecer seus 

respectivos patronos no tempo adequado?
3. Estipulação de patronos pela diretoria provisória em desacordo com a 

vontade de alguns recipiendários?
4. Engano na declinação dos nomes de alguns patronos pelo mestre de 

cerimônia Manoel Baliú Monteiro?
5. Ausência de sede própria; centralização de dados e informações do soda-

lício na residência de Marco Aurélio Caldas Barbosa que, após sua morte súbita, 
extraviaram-se parcialmente?

nome de Advaldo Soares. Após o conhecimento do �ilme e ulteriores pesquisas reali-
zadas, depreendi que o nome completo do patrono da cadeira no 40 é Adroaldo Soares 
de Albergaria.
8. A segunda ocupante e atual titular da cadeira no 41, a acadêmica Josyanne Rita de Arruda 
Franco, con�irmou-me que seu patrono é Ermírio Barreto Coutinho da Silveira.
9. Curiosamente, no �ilme de instalação da Abrames, o mestre de cerimônia, o acadêmico 
Manoel Baliú Monteiro, ao anunciar o nome de José Guilherme Carvalhal França na 
cadeira no 42, refere que o patrono seria escolhido posteriormente!
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5. Perda de parte da lista original após a morte de Marco Aurélio Caldas 
Barbosa; “desconhecimento” de alguns patronos; escolha ou imposição de outros 
nomes quer por parte de recipiendários, quer por parte de membros das dire-
torias subsequentes?

Esclarecimentos
1. Faz-se mister salientar que o estimado acadêmico Abilio Kac, segundo 

ocupante da cadeira no 49 e ex-presidente do sodalício, em nada tem culpa da 
relação a mim fornecida dos membros da Abrames com seus respectivos patro-
nos, que, por sua vez, também recebeu de seus antecessores. Ao contrário, Abilio 
Kac sempre se mostrou como denodado trabalhador pela causa da Abrames, 
marcando suas ações com extrema responsabilidade, equilíbrio e discrição. Aliás, 
não fosse sua incisiva e reiterada cooperação, o livro Academia Brasileira de 
Médicos Escritores – Vinte Anos de História (2007) não teria a fartura de 
dados que nele pude consignar.

2. Percalços com patronos não é apanágio da Abrames, mas já ocorreram 
em outros sodalícios mais tradicionais e afamados, tendo-se como exemplos:

A. A vetusta Academia Nacional de Medicina, fundada em 30 de junho de 
1829, teve apenas em 1963 (134 após!!!) a instituição do quadro de seus patronos 
em suas respectivas cadeiras.

B. A Academia de Medicina de São Paulo, fundada em 7 de março de 1895, 
levou igualmente mais de um século para instituir os patronos em suas respec-
tivas cadeiras, fato esse que foi homologado apenas em 2004, 109 anos após o 
seu início!

C. A Academia Paulista de Letras, fundada 27 de novembro de 1909, teve na 
presidência de Alcântara Machado (1929-1941) a substituição de dois de seus 
patronos por entender a Academia que os patronos deveriam ser paulistas ou 
ligados a São Paulo. Assim, foi substituído o patrono da cadeira no 3, Benjamin 
Constant (1767-1830), que, por proposta do acadêmico Mário de Andrade, pas-
sou a ter Matias Aires (1705-1770) por patrono; e a cadeira no 26, inicialmente 
sob a patronímica de Artur Azevedo (1855-1908), que, por proposta do aca-
dêmico Oliveira Ribeiro Neto, passou a ter como patrono José Martins Fontes 
(1844-1937), então recentemente falecido.

Assim, o médico e poeta Martins Fontes teve a honra de ser patrono de 
uma das cadeiras da Academia Paulista de Letras, 28 anos após a fundação do 
sodalício, fato inusitado!

Quarta Etapa
Levando-se em consideração os fatos supracitados e o imbróglio de informa-

ções auferidas, assim como a iniciativa e a responsabilidade de passar a limpo a 
história da querida Abrames, enviei, durante o recesso tradicional de três meses 
do sodalício (dezembro a fevereiro), precisamente em 10 de janeiro de 2009, 
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um dossiê a cada um dos membros da diretoria liderada por Daniel Pinheiro 
Hernandez (2008-2009) e ao ex-presidente Abilio Kac, a �im de que tais sub-
sídios servissem de re�lexão por um tempo deveras elástico, tendo em vista a 
obtenção de uma de�inição acerca do impasse sobre os patronos, condição essa 
sine qua non para a publicação do livro Imortais da Abrames, dentre outras 
pendências, na ocasião, relacionadas às biogra�ias ainda faltantes de vários dos 
membros do silogeu.

Proposta Pessoal
Após algumas dezenas de horas de estudos meticulosos sobre os dados 

auferidos até então, em cotejamento com as informações passíveis de serem 
obtidas do �ilme de instalação da Abrames, temperadas com muita re�lexão 
sobre o assunto, apresentei-lhes naquele dossiê algumas ponderações e pro-
postas, a �im de dirimir da melhor forma possível o impasse existente quanto 
à delicada questão de alguns dos patronos da Abrames.

Eis as Ponderações e Propostas
(...)

A �im de evitarmos transtornos maiores... a �im de respeitarmos os atuais titu-
lares (Sergio Salusse Bittencourt Sampaio, Antonio de Oliveira Gutman e Josyanne 
Rita de Arruda Franco) que têm patronos conhecidos e de nomeada... e apesar 
depreendermos dados em desacordo com o �ilme da instalação do sodalício, suge-
rimos as seguintes propostas:

1. Manter os seguintes patronos da relação de Abilio Kac: José Antonio de Abreu 
Fialho (cadeira no 3), Pedro da Silva Nava (cadeira no 7), Antônio de Castro Lopes 
(cadeira no 8), Ermírio Barreto Coutinho da Silveira (cadeira no 41) e Ernesto de Souza 
Campos (cadeira no 42).

2. Respeitar o histórico auferido pelos atuais acadêmicos Sergio Salusse 
Bittencourt Sampaio e Antonio de Oliveira Gutman, e de�inir como patronos, res-
pectivamente, Agenor Pôrto (cadeira no 5) e João Peregrino Júnior (cadeira no 38).

3. Instituir (escolher) como patrono da cadeira no 26 e da cadeira no 30 um 
dos dois nomes obtidos do �ilme de instalação da Abrames, Miguel Osório de Almeida 
ou Eurico Branco Ribeiro, ou de Joaquim Caetano da Silva constante na relação de 
Abilio Kac como patrono da cadeira no 38.

Observação: Poder-se-ia levar também em consideração para a cadeira no 30 
o nome de João Guimarães Rosa, como aludido anteriormente, por ter sido um 
grande médico escritor, pertencer à Academia Brasileira de Letras e por ter dois 
mineiros, respectivamente, como fundador e segundo ocupante dessa cadeira: Júlio 
Arantes Sanderson de Queiroz e Ronaldo Vieira de Aguiar.

Preferência: Na nossa modesta opinião, o nome de Eurico Branco Ribeiro 
deve ser preferido para uma dessas cadeiras, pois ele foi o fundador da Sobra-
mes (Sociedade Brasileira de Médicos Escritores) e muito provavelmente não 
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existiria a ideia de Abrames (Academia Brasileira de Médicos Escritores) sem 
a presença precursora da Sobrames.

O referido dossiê concluía com a disponibilização de minha ida ao Rio de 
Janeiro para uma reunião sobre o assunto, caso a diretoria da Abrames a 
julgasse oportuna. 

Decisão Histórica com a Diretoria da Abrames
Após diversas correspondências eletrônicas e telefonemas trocados ao longo 

de meses com o presidente Daniel Pinheiro Hernandez, �inalmente �icou acer-
tada uma reunião extraordinária minha com a diretoria da Abrames para o dia 
28 de agosto de 2009, marcada com três semanas de antecedência. 

O local da reunião foi as dependências do consultório da confreira Zilda 
Cormack – à rua Senador Dantas, no 29, sala 12 –, recinto onde também es-
tão custodiadas as obras dos membros do sodalício. Nessa reunião histórica 
estiveram presentes: Daniel Pinheiro Hernandez, presidente; Zilda Cormack, 
secretária-geral; Tito de Abreu Fialho, 1o secretário, e Helio Begliomini, autor 
e responsável pelo projeto do livro Imortais da Abrames. Justi�icaram suas 
ausências o confrade Luiz Gondim de Araújo Lins, vice-presidente e orador, e 
Juçara Regina Viégas Valverde, tesoureira.

Após construtivos debates sobre o delicado assunto em questão �icou assim 
deliberado:

1. Manter os seguintes patronos da relação de Abilio Kac: José Antonio de 
Abreu Fialho (cadeira no 3), Pedro da Silva Nava (cadeira no 7), Antônio de Castro 
Lopes (cadeira no 8), Ermírio Barreto Coutinho da Silveira (cadeira no 41) e Er-
nesto de Souza Campos (cadeira no 42).

2. Respeitar o histórico depreendido do �ilme de instalação da Abrames e 
rati�icar os nomes de João José Buarque Lima como patrono da cadeira no 5 e 
João Peregrino Júnior como patrono da cadeira no 38.

3. Em decorrência de fortes evidências das inexistências de Manoel Marques 
Gomes, tido como patrono da cadeira no 26, e de Floriano de Aguiar, tido como 
patrono da cadeira no 30, uma vez que nada sobre esses nomes foi encontrado, 
foi deliberada a instituição de Eurico Branco Ribeiro como patrono da cadeira 
no 26, e de João Guimarães Rosa como patrono da cadeira no 30.

Essa reunião extraordinária, não somente na agenda como também na traje-
tória da Abrames, contribuiu muitíssimo para passar a limpo percalços deveras 
importantes na história do sodalício, aprumando-o ao um porvir seguro e ainda 
mais justo e glorioso, pois redimiu a �igura ínclita de Eurico Branco Ribeiro10, 
fundador da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames), entidade 

10. Citado no �ilme de instalação da Abrames como originariamente patrono da cadeira 
no 41.
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em cujo seio foi idealizada a Abrames, assim como instituiu patrono de uma de 
suas cadeiras João Guimarães Rosa, igualmente médico e um dos mais impor-
tantes escritores brasileiros de todos os tempos!

Suprassumo Curricular dos Patronos da Abrames
A �im de enaltecer o imensurável patrimônio que a Abrames possui, lastreado 

apenas em seus patronos, salientar-se-ão abaixo os sumários curriculares obtidos 
de suas respectivas biogra�ias, depreendidos de capítulos adrede consignados à 
frente desta obra.

Esta relação contempla a decisão da diretoria da Abrames (2008-2009) após 
reunião extraordinária com o autor desta obra, realizada em 28 de agosto de 
2009, na cidade do Rio de Janeiro, que teve por �inalidade precípua decidir sobre 
algumas pendências de seus patronos, minuciosamente expostas acima. 

Mateus Vasconcelos (patrono da cadeira no 1) obteve o título de livre-docen-
te de clínica médica pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Foi um dos 
fundadores da Sobrames – RJ e seu presidente por duas vezes (1969-1971 e 
1974-1975). Presidiu também a Sobrames nacional (1980-1982) e foi o ideali-
zador da Abrames, falecendo antes de sua instalação. 

Laurindo José da Silva Rabelo (patrono da cadeira no 2) notório escritor, 
pertenceu ao período romântico, destacando-se na poesia. É patrono da cadeira 
no 26 da Academia Brasileira de Letras. 

José Antonio de Abreu Fialho (patrono da cadeira no 3) foi lente catedrá-
tico de oftalmologia da Faculdade de Medicina e Farmácia do Rio de Janeiro e 
um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Publicou mais de 
duzentos trabalhos em sua especialidade, muitos na Alemanha. A ele se deve o 
primeiro Tratado de Oftalmologia escrito em língua portuguesa, obra de tomo, 
em dois volumes, publicada em 1926. É também patrono da cadeira no 21 da 
Academia Sergipana de Medicina.

 Miguel Callile Júnior (patrono da cadeira no 4) foi psiquiatra e livre-docente 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi fundador da Sociedade de 
Análise Existencial e Psicomaiêutica (Saep). Fez parte do núcleo que estruturou 
a Abrames, falecendo antes de sua instalação.

João José Buarque Lima (patrono da cadeira no 5), além de médico, era 
graduado em engenharia química. Foi professor de cirurgia da Faculdade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Atuou como capitão-médico na II Guerra 
Mundial e dirigiu por duas gestões o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 
Estivadores e Transportes de Cargas (Iaptec). Tornou-se membro do Collège 
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Internacional de Cirurgiens e recebeu o título de grande benemérito da Casa dos 
Artistas, a qual ajudou a fundar.

Sylvio de Abreu Fialho (patrono da cadeira no 6) foi catedrático da clínica 
oftalmológica da Faculdade Nacional de Medicina. Presidiu o Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Foi também membro 
da Academia Nacional de Medicina (titular e emérito), da Academia Carioca de 
Letras e da Academia Petropolitana de Letras. Deixou várias obras publicadas.

Pedro da Silva Nava (patrono da cadeira no 7) foi membro titular da 
Academia Nacional de Medicina e membro honorário da Societé Nationale Fran-
çaise de Médicine Physique. É patrono da cadeira no 1 da Academia Brasileira de 
Reumatologia. Deixou várias obras publicadas e é considerado um dos maiores 
memorialistas brasileiros.

Antonio de Castro Lopes (patrono da cadeira no 8) foi grande latinista, �iló-
logo, gramático e dicionarista, sendo criador de muitos neologismos. Além de 
escritor foi dramaturgo e deixou muitos livros publicados.

Waldemar Berardinelli (patrono da cadeira no 9) descreveu pela primeira 
vez 16 doenças. Foi eleito o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia (1949-1951) e um dos fundadores, em 1950, da Sociedade de 
Endocrinologia do Rio de Janeiro – núcleo inicial da Sociedade Brasileira de En-
docrinologia e Metabologia fundada em 1954. Foi membro titular da Academia 
Nacional de Medicina e é também patrono da cadeira no 47 da Academia Brasi-
leira de Reumatologia.

Afrânio Peixoto (patrono da cadeira no 10) foi professor de medicina legal 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Galgou a condição de membro 
titular da Academia Nacional de Medicina e pertenceu ao Instituto Histórico e 
Geográ�ico Brasileiro, à Academia das Ciências de Lisboa e foi o terceiro ocu-
pante da cadeira no 7 da Academia Brasileira de Letras, sendo seu presidente 
em 1922-1923 e 1923-1924. Sua obra literária é vasta, destacando-se em temas 
relacionados à história, biogra�ia, ensaios e romances.

Eduardo Rabello (patrono da cadeira no 11) foi um dos pioneiros da der-
matologia brasileira, galgando a cátedra de dermatologia e si�iligra�ia da Facul-
dade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Foi membro titular da Academia 
Nacional de Medicina e um dos fundadores, em 1912, da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia, presidindo-a de 1925 a 1940, ano de seu falecimento. Foi tam-
bém um dos pioneiros da radiologia no Brasil. Seu nome é honrado num hospital 
no estado do Rio de Janeiro, referência no atendimento em geriatria.
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Clementino da Rocha Fraga (patrono da cadeira no 12) foi o segundo ocu-
pante da cadeira no 36 da Academia Brasileira de Letras e membro honorário da 
Academia Nacional de Medicina, Academia de Medicina de Paris, Academia de 
Medicina de Buenos Aires e Academia das Ciências de Lisboa. É o patrono da 
cadeira no 13 da Academia Fluminense de Medicina.

Aloísio de Castro (patrono da cadeira no 13) foi terceiro ocupante da ca-
deira no 5 da Academia Brasileira de Letras, presidindo esse silogeu em 1930 
e 1951. Além de membro titular da Academia Nacional de Medicina pertenceu 
à Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro; Academia de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo (honorário); Instituto Brasileiro da História da Medi-
cina; Conservatório Brasileiro de Música e Academia Ponti�ícia das Ciências 
(membro efetivo).

 
Adão Pereira Nunes (patrono da cadeira no 14) foi também deputado fede-

ral. Seu nome é honrado em Hospital da Baixada Fluminense; Pronto-Socorro no 
município de Campos dos Goytacazes; no Centro Integrado de Educação Pública 
(Ciep) do município de São Gonçalo; em praça e em Posto de Saúde na cidade do 
Rio de Janeiro.

Pedro Augusto Pinto (patrono da cadeira no 15) foi professor catedrático 
de farmacologia da Faculdade Nacional de Medicina e professor de química da 
Escola Superior da Agricultura. Foi grande escritor, �ilólogo e dicionarista.

Hilário Soares de Gouvêa (patrono da cadeira no 16) foi um dos fundadores 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (1886) e seu presidente 
(1888, 1889 e 1893). Lecionou na Faculdade de Medicina de Paris, em 1897. Foi 
diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (novembro de 1910 a 1911). 
Em 1922 foi um dos fundadores e 1o presidente da Sociedade Brasileira de Of-
talmologia. Recebeu os títulos de comendador da Ordem da Rosa e de cavaleiro 
de Cristo de Portugal. É patrono da cadeira no 73 – seção cirurgia – da Academia 
Nacional de Medicina.

Juscelino Kubitschek de Oliveira (patrono da cadeira no 17) foi duas ve-
zes deputado federal (com 32 anos, 1935-1937, e com 43 anos, 1946-1950); 
prefeito de Belo Horizonte (com 38 anos, 1940-1945); governador do estado de 
Minas Gerais (com 48 anos, 1951-1955); presidente da república (com 54 anos, 
1956-1960); e senador pelo estado de Goiás (com 59 anos, 1961-1964), quando 
a ditadura militar cassou-lhe o mandato. Ocupou a cadeira no 34 da Academia 
Mineira de Letras e recebeu o título de “Intelectual do Ano de 1975” pela União 
Brasileira de Escritores, valendo-lhe o troféu Juca Pato. Seu nome é honrado 
dentre as muitíssimas homenagens que se lhe prestaram como patrono do Ins-
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tituto Mineiro de História da Medicina; patrono da cadeira no 33 da Academia 
Cristã de Letras e patrono da Sociedade Brasileira de Urologia.

Murillo Cardoso Fontes (patrono da cadeira no 18) foi membro da cadeira 
no 38 da Academia Petropolitana de Letras, sob a patronímica de Casimiro de 
Abreu, e membro da Academia Carioca de Letras.

Fernando Magalhães (patrono da cadeira no 19) foi o segundo ocupante da 
cadeira no 33 da Academia Brasileira de Letras, presidindo esse silogeu em 1929 
e 1931-1932. Foi membro do Instituto Histórico e Geográ�ico Brasileiro e da Aca-
demia das Ciências de Lisboa, além de receber títulos de doutor honoris causa das 
Universidades de Coimbra e de Lisboa. É o patrono da cadeira no 67 – seção cirurgia 
– da Academia Nacional de Medicina. 

Arthur Ramos (patrono da cadeira no 20) foi psiquiatra, psicólogo social, 
indigenista, etnólogo, folclorista e renomado antropólogo brasileiro. Fundou, em 
1941, a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnogra�ia, chegando a ser alcu-
nhado como o “Pai da Antropologia Brasileira”. Faleceu quando dirigia, em Paris, 
o departamento de ciências sociais da Unesco – Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Oswaldo Cruz (patrono da cadeira no 21) foi diretor do Instituto de Man-
guinhos (RJ) que passou a ser denominado Instituto Oswaldo Cruz, honra rece-
bida em vida. Foi diretor-geral da Saúde Pública (ministro da saúde, 1903-1909), 
membro titular da Academia Nacional de Medina, sendo, nesse sodalício, o pa-
trono da cadeira no 90, na secção de ciências aplicadas à medicina. Foi o segundo 
ocupante da cadeira no 5 da Academia Brasileira de Letras. Recebeu a comenda 
Legião de Honra, a mais alta condecoração republicana francesa.

Jorge de Lima (patrono da cadeira no 22) além de grande e polimór�ico 
escritor, artista plástico e professor universitário, interessou-se também pela 
política, sendo, em 1926, deputado federal pelo Partido Republicano de Alagoas. 
Em 1947 elegeu-se pela União Democrática Nacional vereador do Rio de Janeiro 
(Distrito Federal), chegando a ser o presidente da Câmara dos Vereadores no 
ano seguinte.

Jorge Valente (patrono da cadeira no 23) foi professor de urologia da Escola 
Bahiana de Medicina e Saúde Pública e da Faculdade de Medicina da Universidade 
da Bahia. Em Salvador (BA) há um hospital que leva e honra o seu nome.

Francisca Praguer Fróes (patronesse da cadeira no 24) graduou-se em 
1893, tendo sido – ao que consta – a quinta médica brasileira. Foi pioneira do 
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feminismo na Bahia, sendo eleita, em 1931, presidente da União Universitária 
Feminina, ligada à Federação Bahiana pelo Progresso Feminino, uma �ilial da 
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. É a única mulher que teve a 
honra de receber o epíteto de patronesse da Academia Brasileira de Médicos 
Escritores – Abrames.

Miguel Couto (patrono da cadeira no 25) foi professor de clínica prope-
dêutica e de clínica médica da Faculdade Nacional de Medicina. Descreveu uma 
síndrome que leva o seu nome e foi um dos mais notáveis clínicos de sua época 
no Rio de Janeiro. Era poliglota e profundo conhecedor da língua portuguesa. Foi 
conferencista e deputado federal. Presidiu a insigne Academia Nacional de Me-
dicina durante 21 anos consecutivos (1913-1934). Nesse sodalício é o patrono 
da cadeira no 9 – seção medicina. Em sua homenagem o an�iteatro nobre desse 
imponente silogeu e o mais vetusto em atividade do Brasil recebeu seu nome. 
Foi também aclamado membro honorário da Academia Fluminense de Letras, 
em 1919, e, anos mais tarde, honrado como patrono da cadeira no 6 desse sodalício. 
Foi o 3o ocupante da cadeira no 40 da Academia Brasileira de Letras.

Eurico Branco Ribeiro (patrono da cadeira no 26), exímio cirurgião, ambi-
destro, dirigiu o Sanatório São Lucas e presidiu a Academia de Medicina de São 
Paulo, o departamento de cirurgia da Associação Paulista de Medicina, a Socie-
dade dos Médicos da Bene�icência Portuguesa, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
– Capítulo de São Paulo, o clube dos 21 Irmãos Amigos, a Casa dos Velhinhos de 
Ondina Lobo, além de ter sido diretor e redator por 45 anos dos “Anais Paulis-
tas de Medicina e Cirurgia”. Foi o fundador da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores (Sobrames); membro da cadeira no 6 da Academia Paulista de Letras; 
da cadeira no 2 da Academia Cristã de Letras e indicado patrono, post-mortem, 
da Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina e da Sobrames nacional. Foi 
também membro honorário da Sociedade dos Cirurgiões de Santiago do Chile, 
Union Mondiale des Écrivains Médicins, cidadão honorário de Curitiba e prefeito 
honorário de San Antonio, Texas (EUA).

Maurício de Medeiros (patrono da cadeira no 27) foi diretor-geral de Higiene 
no estado do Rio de Janeiro; professor de patologia geral e comparada na Escola 
Superior de Agricultura e Medicina Veterinária; catedrático de patologia médica, 
de clínica propedêutica médica e de clínica psiquiátrica da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, sendo diretor do Instituto de Psiquiatria da Universidade do 
Brasil. Foi deputado estadual, deputado federal e ministro de Estado de Negócios 
da Saúde nos governos de Nereu Ramos (1955-1956) e de Juscelino Kubitschek 
de Oliveira (1956-1961). Foi também membro honorário da Academia Nacional 
de Medicina e quarto ocupante da cadeira no 38 da Academia Brasileira de Letras. 
É o patrono da cadeira no 1 da Academia Fluminense de Medicina.
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Cyro dos Santos Martins (patrono da cadeira no 28) foi membro da Asso-
ciação Psicanalítica Argentina e presidente da Sociedade de Neurologia, Psiquia-
tria e Neurocirurgia, além de professor no Instituto de Psicanálise. Teve vários 
trabalhos cientí�icos traduzidos para o espanhol e o alemão. Escritor prolí�ico, 
foi homenageado especial da 32a Feira do Livro de Porto Alegre (1986), além de 
existir um prêmio literário que leva o seu nome. Teve a honra de ser um dos dois 
patronos da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) que recebeu 
essa homenagem em vida.

Antonio da Gama Rodrigues (patrono da cadeira no 29), conceituado clínico 
e cirurgião, atuou no interior de São Paulo. Além de médico, escritor, historiador 
e interessado em arqueologia, teve atuação política, sendo presidente da Câmara 
Municipal de Lorena (1926 e 1936); prefeito de Lorena e deputado estadual. Foi 
um dos primeiros a defender uma reforma agrária.

João Guimarães Rosa (patrono da cadeira no 30), inteligente e com grande 
pendor para línguas, tornou-se poliglota ainda jovem. Aos 16 anos matriculou-se 
na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Iniciou suas ativida-
des em Itaguara, interior do estado, onde passou a ter contato com os elemen-
tos do sertão que serviriam de referência e inspiração à sua obra. Atuou como 
médico voluntário da Força Pública durante a Revolução Constitucionalista de 
1932, ocasião em que tomou contato com o futuro presidente do Brasil, Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira. Foi aprovado no concurso para médico da Força 
Pública do Estado de Minas Gerais, galgando o posto de capitão, em Barbacena. 
Interrompeu sua carreira militar ao ser aprovado em 2o lugar no concurso para 
o Itamaraty, quando se tornou diplomata, exercendo atividades na Alemanha, 
Colômbia e França. Escreveu poesias, mas se destacou como contista, novelista 
e romancista, tendo livros traduzidos em diversos países. Foi o terceiro ocu-
pante da cadeira no 2 da Academia Brasileira de Letras. Em 1967, considerado 
fenômeno da literatura brasileira, seria indicado para o prêmio Nobel de Lite-
ratura por iniciativa de seus editores alemães, franceses e italianos, o que não 
ocorreu em decorrência de sua morte. Não restam dúvidas de que foi um dos 
mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos.

Gastão Cruls (patrono da cadeira no 31) foi médico sanitarista e partici-
pou da expedição juntamente com o marechal Rondon ao norte do país. Foi um 
dos fundadores do Instituto Histórico e Geográ�ico do Rio de Janeiro e diretor 
do “Boletim Ariel – Revista Bibliográ�ica e Literária”. Foi tradutor, historiador e 
grande escritor, deixando livros de romances, crônicas e contos.

Flamínio Fávero (patrono da cadeira no 32) foi catedrático de medicina 
legal da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e da Fa-
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culdade de Direto Mackenzie. Dentre tantos atributos que granjeou, têm-se: 
diretor da Faculdade Medicina da USP; diretor e reitor da Universidade Ma-
ckenzie; presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo; sócio 
fundador e presidente da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São 
Paulo; primeiro presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (1955-1963); presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo 
e diretor-geral do Departamento de Presídios do Estado de São Paulo. Rece-
beu os títulos de membro emérito da Academia de Medicina de São Paulo e 
presidente emérito da Sociedade Paulista da História da Medicina. Escreveu 
vários livros.

Edgar Roquette-Pinto (patrono da cadeira no 33) acompanhou o marechal 
Rondon em expedição ao norte do país. Foi dele a sugestão de dar o nome “Ron-
dônia” à região que se constituiu estado brasileiro. Foi professor de �isiologia na 
Universidade Nacional do Paraguai (1920) e fundador, aos 36 anos, da Acade-
mia Brasileira de Ciências. Em homenagem aos seus estudos cientí�icos vários 
naturalistas famosos deram o seu nome a algumas espécies de plantas e ani-
mais. Fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, sendo considerado o pai da 
radiodifusão no Brasil. Dirigiu o Museu Nacional e fundou a Revista Nacional de 
Educação. Antropólogo renomado, foi membro honorário da Academia Nacio-
nal de Medicina, além de membro do Instituto Histórico e Geográ�ico Brasileiro, 
Sociedade de Geogra�ia e Sociedade Brasileira de Antropologia, da qual foi pre-
sidente de honra. Foi também o terceiro ocupante da cadeira no 17 da Academia 
Brasileira de Letras.

Francisco Pinheiro Guimarães (patrono da cadeira no 34) foi catedrático 
de �isiologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e um dos redatores do 
periódico Gazeta Médica do Rio de Janeiro. Também foi poeta, jornalista e dra-
maturgo. Atuou como deputado em várias legislaturas. Colaborou no Comércio 
Mercantil e no Jornal do Comércio, escrevendo crítica teatral. Foi 1o cirurgião da 
Armada Nacional e atuou na Guerra do Paraguai, alistando-se voluntariamente 
como capitão e subindo de posto até tenente-coronel. Foi membro da Academia 
Brasileira de Medicina Militar e é o patrono da cadeira no 60 desse sodalício, 
na seção da marinha; e membro honorário da Academia Nacional de Medicina. 
Escreveu diversas obras.

Antônio da Silva Melo (patrono da cadeira no 35) graduou-se médico em 
Berlim e foi professor catedrático de clínica médica na Faculdade Nacional de 
Medicina; fundador e diretor cientí�ico da Revista Brasileira de Medicina. Foi 
também um dos fundadores da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Gal-
gou a condição de membro honorário da Academia Nacional de Medicina e a de 
quarto ocupante da cadeira no 19 da Academia Brasileira de Letras.
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Floriano de Lemos (patrono da cadeira no 36) foi professor da Faculdade 
Nacional de Medicina e professor da Escola de Farmácia de Ouro Fino (MG). Per-
tenceu às seguintes entidades: Academia Nacional de Medicina (correspondente, 
titular e emérito); Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (efetivo); 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de 
São Paulo (correspondente); Sociedade Brasileira de Pediatria; Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto (fundador, 1926); Instituto Carlos 
Chagas; Sociedade Brasileira de Criminologia; Cenáculo Fluminense de História e 
Letras (titular); Instituto Brasileiro de Letras; Academia Carioca de Letras (cor-
respondente); Academia Mato-Grossense de Letras (1960) e Instituto Histórico 
de Cuiabá (1960). Publicou mais de três mil crônicas cientí�icas, além ter escrito 
ensaios, poesias e contos. Deixou vários livros publicados.

Sacramento Blake (patrono da cadeira no 37) foi biógrafo, poeta, historia-
dor, doutor em medicina, membro do Instituto Histórico e Geográ�ico Brasileiro 
(IHGB) e membro da Academia Cearense de Letras.

João Peregrino Júnior (patrono da cadeira no 38) foi professor catedrático 
e emérito de clínica médica da Faculdade Nacional de Medicina; professor da Fa-
culdade Fluminense de Medicina; fundador e o primeiro presidente da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia, Biotipologia e Nutrição. Atuou como jornalista e 
revelou-se um grande escritor, escrevendo críticas literárias, novelas, �icção e 
ensaios. Dentre as várias entidades que participou destacam-se: União Brasi-
leira de Escritores (UBE, presidente), Academia das Ciências de Lisboa e sexto 
ocupante da cadeira no 18 da Academia Brasileira de Letras, sendo presidente 
desse sodalício de 1956-1957.

Jayme Regallo Pereira (patrono da cadeira no 39) foi professor catedrático 
de farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) 
onde iniciou, no Brasil, o conceito da farmacodinâmica. À custa de seu trabalho e 
dedicação, conquistou três vezes o Prêmio Orlando Rangel do Rio de Janeiro. Foi 
membro honorário da Academia Nacional de Medicina. Escreveu obras literárias 
e publicou versos na mocidade. Foi secretário da educação e cultura da Prefeitura 
Municipal de São Paulo e prefeito da cidade de Descalvado, no interior paulista.

Adroaldo Soares de Albergaria (patrono da cadeira no 40) foi um médi-
co muito dedicado aos mais carentes. Eleito vereador de Salvador (BA), onde 
atuou em quatro legislaturas, ocupou a presidência da Câmara. Atuou também 
como secretário municipal da Saúde e presidente do Instituto de Previdência 
dos Servidores Municipais, sendo nesse cargo surpreendido pela morte. Dentre 
as entidades a que pertenceu salientam-se a Academia de Medicina da Bahia, 
sendo também um dos 13 fundadores da Academia de Medicina do Piauí. 
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Destacou-se como escritor e, particularmente, como poeta, deixando vários 
livros publicados.

Ermírio Barreto Coutinho da Silveira (patrono da cadeira no 41) foi cro-
nista, poeta e particularmente notável trovador. Presidiu a União Brasileira de 
Trovadores – Seção Paraná. Foi membro da Sociedade Brasileira de Escritores 
Médicos, Academia de Letras José de Alencar, Centro de Letras do Paraná, União 
Brasileira de Escritores e Associação Pro�issional de Escritores do Paraná. Ficou 
conhecidíssimo e imortalizado com a 6a estrofe do poema “Mãe Querida” (1912): 
Eu vi minha mãe rezando / aos pés da virgem Maria / era uma Santa escutando / 
o que a outra Santa dizia.

Ernesto de Souza Campos (patrono da cadeira no 42) foi engenheiro for-
mado pela Escola Politécnica e médico formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP). Fundou, estruturou e presidiu o centro aca-
dêmico Oswaldo Cruz. Foi catedrático de histologia e, posteriormente, de micro-
biologia e imunologia, e diretor da Faculdade de Filoso�ia, Ciências e Letras da 
USP. Foi ministro de estado dos Negócios da Educação e Saúde; ministro interino 
da Justiça e embaixador especial do Brasil na Colômbia. Destacou-se como es-
critor e deixou diversos artigos e livros publicados. Dentre as entidades de que 
participou destacam-se: Academia Brasileira de Ciências; Instituto Histórico e 
Geográ�ico de São Paulo (presidente) e Academia Paulista de Letras.

Antônio Carlos Pacheco e Silva (patrono da cadeira no 43), neurologista 
e psiquiatra com especialização na França, foi diretor do Hospital do Juqueri 
ainda jovem, antes mesmo de completar 25 anos de idade, fazendo brilhante 
gestão nessa instituição. Foi catedrático de psiquiatria na Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (USP); catedrático de psiquiatria clínica e forense 
na Faculdade de Direito da USP; catedrático de psiquiatria e fundador da Es-
cola Paulista de Medicina. Foi soldado da epopeia constitucionalista de 1932, 
deputado à Assembleia Nacional Constituinte de 1934 e deputado à Assembleia 
Constituinte e Legislativa de São Paulo, em 1935. Presidiu as seguintes entidades: 
World Federation for Mental Health, Aliança Francesa, União Cultural Brasil-Es-
tados Unidos, Comitê France-Amérique, Associação Psiquiátrica Brasileira, Liga 
Paulista de Higiene Mental, Academia de Medicina de São Paulo, Centro Cultural 
Brasil-Suécia, Sindicato dos Médicos de São Paulo e Sociedade Brasileira de Es-
critores Médicos, dentre outras. Foi membro honorário da Academia Nacional 
de Medicina e membro da Academia Paulista de Letras.

Jean Claude Nahoum (patrono da cadeira no 44) foi professor-adjunto de 
obstetrícia da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, hoje, Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNI-RIO), e professor-adjunto de gineco-
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logia no Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IG 
– UFRJ, 1969). Foi o idealizador e primeiro editor, em 1973, da revista Femina da 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo); o 
idealizador da revista Sexus da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade 
Humana (Sbrash); editor da revista Médico Moderno (1982) e do Tratado de 
Obstetrícia do professor Jorge de Resende, o mais lido no Brasil, no gênero. 

Hamilton de Lacerda Nogueira (patrono da cadeira no 45) foi catedrático 
de higiene da Faculdade Nacional de Medicina; fundador e professor da Faculdade 
de Filoso�ia Santa Úrsula e presidente do Centro Dom Vital de Cultura Católica. 
Pertenceu dentre outras entidades à Academia Nacional de Medicina (mem-
bro titular), Academia Fluminense de Letras, Academia Brasiliense de Letras e 
Academia Nacional de Cultura. Teve também atuação política, sendo senador 
(1946-1955) e deputado federal (1959-1963 e 1963-1967). 

Francisco de Castro (patrono da cadeira no 46) foi professor de clínica 
propedêutica e diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi membro 
titular da Academia Nacional de Medicina e segundo ocupante da cadeira no 13 
da Academia Brasileira de Letras.

Cláudio de Sousa (patrono da cadeira no 47) foi professor de terapêutica na 
Escola de Farmácia de São Paulo (1898), hoje integrada à Universidade de São 
Paulo; um dos fundadores da Academia Paulista de Letras (1908) e fundador 
e primeiro presidente do Pen Clube do Brasil (1936). É o terceiro ocupante da 
cadeira no 29 da Academia Brasileira de Letras, entidade que presidiu por duas 
vezes (1938 e 1946).

Henrique Belford Roxo (patrono da cadeira no 48) foi catedrático de clí-
nica psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Publicou dentre 
diversas obras o Manual de Psiquiatria, que se constituiu no primeiro compên-
dio brasileiro da matéria. Pertenceu a diversas instituições médicas nacionais 
e internacionais, salientando-se dentre elas a condição de membro titular da 
Academia Nacional de Medicina.

Olavo Dantas (patrono da cadeira no 49) fez brilhante carreira como médico 
no Corpo de Saúde da Armada, concluindo-a no posto de vice-almirante. Parti-
cipou da II Guerra Mundial em inúmeros comboios e patrulhas, dando apoio 
naval à Força Expedicionária Brasileira. Pertenceu à Academia Luso-Brasileira 
de Letras e a Academia Petropolitana de Letras, sendo presidente desse silo-
geu (1978-1979 e 1980-1981). Teve a honra de ser um dos dois patronos da 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) que recebeu essa home-
nagem em vida.
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Antônio Austregésilo Rodrigues Lima (patrono da cadeira no 50) foi cate-
drático de neurologia na Universidade do Brasil, criando aí as bases da primeira 
escola de neurologia do Brasil. Fundou os Arquivos Brasileiros de Medicina e 
os Arquivos Brasileiros de Neurologia e de Psiquiatria. Teve atuação política, 
sendo deputado federal por Pernambuco (1922-1930). Presidiu a Socieda-
de Brasileira de Neurologia e a Academia Nacional de Medicina (1934-1937; 
1945-1947 e 1949-1951). Foi membro correspondente da Academia das Ciên-
cias de Lisboa, da Academia de Medicina de Paris e da Academia de Medicina 
de Nova York; membro honorário da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo, da Sociedade Médica de Pernambuco, da Sociedade de Medicina do Rio 
Grande do Sul, da Sociedade de Medicina de Niterói e da Academia de Medicina 
de Buenos Aires. Tornou-se o terceiro ocupante da cadeira no 30 da Academia 
Brasileira de Letras, sendo presidente desse silogeu em 1939.
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MEMBROS

Este capítulo destina-se a consignar e a homenagear os nomes dos confrades 
e confreiras imortais, sob suas respectivas patronímicas, que são os maiores 
patrimônios da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames).

As posses sempre ocorreram por ocasião das Semanas da Academia, rotineira-
mente realizadas na segunda quinzena de novembro. O único membro fundador 
que não tomou posse na instalação do sodalício, ocorrida em 26 de maio de 1989, 
foi André Petrarca de Mesquita, primeiro ocupante da cadeira no 4, que o fez em 
28 de novembro de 1990.

No nosso livro Academia Brasileira de Médicos Escritores – Vinte Anos 
de História (2007) consignamos as seguintes palavras no capítulo que teve o 
mesmo nome deste:

“Uma biogra�ia mais extensa dos patronos, assim como dos ocupantes de cada 
cadeira, com eventual ilustração iconográ�ica, é tarefa de grande envergadura, que, 
per se, justi�icaria a realização de outro livro. Entretanto, tornar-se-á imprescindí-
vel, para que o sodalício complemente e perenize a sua história através dos tempos, 
a compilação e a divulgação da riqueza que constitui o seu lastro, representado 
pelos dados e feitos de seus diletos membros.”

É com incontida e inaudita alegria e com profunda gratidão a Deus e a todos 
os que colaboraram que vejo, perplexo(!), esse sonho realizado, não somente 
como preito de homenagem aos diletos membros da Abrames, mas para a própria 
história e glória desse querido e sui generis silogeu literário.

Cadeira no 1
Patrono:  Mateus Vasconcelos
Fundador: Luiz Gondim de Araújo Lins (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Sérgio Martins Pandolfo (Posse: 27/11/2008)
 
Cadeira no 2
Patrono:  Laurindo José da Silva Rabelo 
Fundadora: Maria José Werneck (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Alcione Alcântara Gonçalves (Posse: 28/11/2003)

Cadeira no 3
Patrono: José Antonio de Abreu Fialho
Fundador: Perilo Galvão Peixoto (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Emmanuel Alves (Posse: 24/11/2000)
3o ocupante: Omar da Rosa Santos (Posse: 18/11/2005)
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Cadeira no 4
Patrono: Miguel Callile Júnior 
Fundador: André Petrarca de Mesquita (Posse: 28/11/90) 
2o ocupante: Simão Arão Pecher (Posse: 26/11/1999) 

Cadeira no 5
Patrono: João José Buarque Lima
Fundador: Syllos de Sant’Anna Reis (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante:  Sergio Salusse Bittencourt Sampaio (Posse: 21/11/1997)

Cadeira no 6
Patrono: Sylvio de Abreu Fialho
Fundador: Tito de Abreu Fialho (Posse: 26/5/1989)
2a ocupante: Juçara Regina Viégas Valverde (Posse: 23/11/2007)

Cadeira no 7
Patrono: Pedro da Silva Nava 
Fundador: Marco Aurélio Caldas Barbosa (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Carlos Luiz Campana (Posse: 18/11/1995)
3o ocupante: Nelson Antonio Rodrigues (Posse: 20/11/2004)

Cadeira no 8
Patrono: Antônio de Castro Lopes
Fundador: Hilton Ribeiro da Rocha (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Aldo Miletto (Posse: 26/11/1999)
3o ocupante: Daniel Pinheiro Hernandez (Posse: 18/11/2005)

Cadeira no 9
Patrono: Waldemar Berardinelli
Fundador: Orlando Ferreira da Costa (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Jorge Alberto Costa e Silva (Posse: 28/11/2003)

Cadeira no 10
Patrono: Júlio Afrânio Peixoto
Fundador: Antonio Cyrillo Gomes (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante:  José Carlos Serufo (Posse: 26/11/2009)

Cadeira no 11
Patrono: Eduardo Rabello
Fundador: Moysés Goldstein Paciornik (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante:  Arnaldo Saverio Mazza (Posse: 26/11/2009)
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Cadeira no 12
Patrono: Clementino da Rocha Fraga
Fundador: Umberto Perrotta (Posse: 26/5/1989)
2a ocupante:  Maria da Paz Manhães (Posse: 21/11/1997)
3o ocupante:  Cid Jose Carvalho Magioli (Posse: 26/11/2009)

Cadeira no 13
Patrono: Aloysio de Castro  
Fundador: Hervé Martins Machado (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante:  Walter Whitton Harris (Posse: 21/11/1997)

Cadeira no 14
Patrono: Adão M. Pereira Nunes
Fundador: Paulo Celso Uchôa Cavalcanti (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante:  Hugo Miyahira (Posse: 21/11/1997)

Cadeira no 15
Patrono: Pedro Augusto Pinto 
Fundador: Virgílio Augusto Bezerra (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Ivo Helcio Jardim de Campos Pitanguy (Posse: 18/11/1995)

Cadeira no 16
Patrono: Hilário Soares de Gouveia
Fundador: Francisco Michielin (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Nelson Jacintho (Posse: 24/11/2006)

Cadeira no 17
Patrono: Juscelino Kubitschek de Oliveira
Fundador: Humberto da Silva Gueiros (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Edison Farias (Posse: 27/11/2008)

Cadeira no 18
Patrono: Murillo Cardoso Fontes
Fundador: Carlos Cezar de Almeida Miranda (Posse: 26/5/1989)

Cadeira no 19
Patrono: Fernando Augusto Ribeiro Magalhães
Fundadora: Zilda Cormack (Posse: 26/5/1989)

Cadeira no 20
Patrono: Arthur Ramos de Araújo Pereira 
Fundador: Milton Hênio Netto de Gouveia (Posse: 26/5/1989)
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Cadeira no 21
Patrono: Oswaldo Gonçalves Cruz
Fundador: Jacques Houli (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Grimaldo Carvalho (Posse: 22/11/1996) 

Cadeira no 22
Patrono: Jorge Matheos de Lima
Fundador:  Dagmar Aderaldo Chaves (Posse: 26/5/1989)
2a ocupante: Inaura Vaz Carneiro Leão (Posse: 18/11/1995)
3o ocupante: Adonis Reis Lira de Carvalho (Posse: 29/11/2002)

Cadeira no 23
Patrono: Jorge Valente
Fundador: Rigner Armentano Silva (Posse: 26/5/1989)

Cadeira no 24
Patronesse: Francisca Praguer Fróes
Fundadora: Coracy Teixeira Bessa (Posse: 26/5/1989)

Cadeira no 25
Patrono: Miguel de Oliveira Couto
Fundador: Nilton Braga de Oliveira (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Deyler Goulart Meira (Posse: 28/11/1990)
3a ocupante: Marli Piva Monteiro (Posse: 18/11/1995)

Cadeira no 26
Patrono: Eurico Branco Ribeiro
Fundador: Joel Marques Braga (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Wilson da Silva Bóia (Posse: 28/11/1990)
3o ocupante: Djalma Lemos Mendonça (Posse: 18/11/2005)

Cadeira no 27
Patrono: Maurício Campos de Medeiros
Fundador: Daniel Boechat (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Marco Aurélio Baggio (Posse: 24/11/2000)

Cadeira no 28
Patrono: Cyro dos Santos Martins
Fundador: Roberto Curi Hallal (Posse: 26/5/1989)
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Cadeira no 29
Patrono: Antônio da Gama Rodrigues 
Fundador: Caio Villela Nunes (Posse: 26/5/1989) 
2o ocupante: Renato Passos (Posse: 28/11/2003)

Cadeira no 30
Patrono: João Guimarães Rosa
Fundador: Júlio Arantes Sanderson de Queiroz (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Ronaldo Vieira de Aguiar (Posse: 29/11/2002)

Cadeira no 31
Patrono: Gastão Cruls 
Fundador: Antonio Dias Rebello Filho (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Jorge Sampaio de Marsillac Motta (Posse: 28/11/1990)
3a ocupante: Thereza Freire Vieira (Posse: 18/11/1995)

Cadeira no 32
Patrono: Flamínio Fávero
Fundador: Jorge Martins de Oliveira (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Regis Cavini Ferreira (Posse: 26/11/1993) 
3a ocupante: Sara Riwka Erlich (Posse: 23/11/2001)

Cadeira no 33
Patrono: Edgar Roquette-Pinto
Fundador: Helio Begliomini (Posse: 26/5/1989)

Cadeira no 34
Patrono: Francisco Pinheiro Guimarães
Fundador: José Luiz Fernandes Soares (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Luiz Gonzaga de Carvalho (Posse: 29/11/2002)

Cadeira no 35
Patrono: Antônio da Silva Melo
Fundador: Fernando Estellita Lins (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Ítalo Suassuna (Posse: 23/11/2001)

Cadeira no 36
Patrono: Floriano de Lemos
Fundadora: Dulce Morgado Castellar Pinto (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Pedro Diniz de Araújo Franco (Posse: 22/11/1996)
3o ocupante:  Fábio Cupertino Morínigo (Posse: 27/11/2008)



78

Cadeira no 37
Patrono: Augusto Victorino Alves Sacramento Blake
Fundador: Waldemar Bianchi (Posse: 26/5/1989)
2a ocupante:  Marialzira Perestrello (Posse: 20/11/1998)

Cadeira no 38
Patrono: João Peregrino Júnior
Fundador: Antonio de Oliveira Gutman (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante:  Haroldo Jacques (Posse: 20/11/1998)

Cadeira no 39
Patrono: Jayme Regallo Pereira
Fundador: Flerts Nebó (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Dagoberto de Oliveira Sant’Anna e Souza (Posse: 20/11/2004)
 
Cadeira no 40
Patrono: Adroaldo Soares Albergaria
Fundador: Edison Teixeira Barbosa (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante:  Meraldo Zisman (Posse: 26/11/1999)

Cadeira no 41
Patrono: Ermírio Barreto Coutinho da Silveira
Fundador: Annibal de Mattos Filho (Posse: 26/5/1989)
2a ocupante:  Josyanne Rita de Arruda Franco (Posse: 26/11/1999)

Cadeira no 42
Patrono: Ernesto de Souza Campos
Fundador: José Guilherme Carvalhal França (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante:  Aparício Carvalho de Moraes (Posse: 26/11/1999)

Cadeira no 43
Patrono: Antônio Carlos Pacheco e Silva
Fundador: José Caruso Madalena (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: João Marcos de Oliveira (Posse: 18/11/1995)
3o ocupante: Luiz Giovani (Posse: 23/11/2001)

Cadeira no 44
Patrono: Jean Claude Nahoum
Fundador: Manoel Baliú Monteiro (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Josemar Otaviano de Alvarenga (Posse: 28/11/2003)
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Cadeira no 45
Patrono: Hamilton de Lacerda Nogueira
Fundador: Victal Ferreira de Moraes Sarmento (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante:  José Normanha de Oliveira (Posse: 20/11/1998)
3o ocupante: Paulo Cesar Alves Carneiro (Posse: 23/11/2007)

Cadeira no 46
Patrono: Francisco de Castro
Fundador: Jorge Picanço Siqueira (Posse: 26/5/1989)
2a ocupante: Leila Maria Campos Jordão (Posse: 20/11/2004)

Cadeira no 47
Patrono: Cláudio Justiniano de Sousa
Fundador: Urcício Santiago (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Demócrito Jônathas Azevedo (Posse: 26/11/1993) 
3o ocupante: Evanil Pires de Campos (Posse: 24/11/2000)

Cadeira no 48
Patrono: Henrique Brito de Belford Roxo
Fundador: Manoel Álvaro Velloso (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Paulo Roberto Bastos Canella (Posse: 18/11/1995)
3o ocupante: Gilberto Madeira Peixoto (Posse: 27/11/2008)

Cadeira no 49
Patrono: Olavo Dantas
Fundador: Paulo Dias da Costa (Posse: 26/5/1989)
2o ocupante: Abilio Kac (Posse: 20/11/1998)
3a ocupante: Janine Cynamon Ajzman (Posse: 23/11/2007)

Cadeira no 50
Patrono: Antonio Austregésilo Rodrigues de Lima
Fundador: Murillo Côrtes Drummond (Posse: 26/5/1989) 
2o ocupante: Pietro Novellino (Posse: 20/11/2004)
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GALERIA DOS PRESIDENTES

Esta secção tem por �inalidade consignar os presidentes que dirigiram a 
insigne Academia Brasileira de Médicos Escritores – Abrames, ao longo de seus 
vinte e três anos de existência. 

Embora a Abrames tenha sido fundada em 17 de novembro de 1987, seu 
primeiro presidente, juntamente com a sua diretoria, só tomaram o�icialmente 
posse um ano e meio após, em 26 de maio de 1989, por ocasião da instalação 
solene do sodalício realizada no Palácio da Cultura Gustavo Capanema.

Com exceção do primeiro mandato, que foi de dois anos meio – o mais longo 
–, os demais tiveram a duração de dois anos. A posse solene do presidente com 
sua diretoria ocorre, bienalmente, nos anos ímpares, por ocasião da Semana 
da Academia, realizada anualmente na segunda quinzena de novembro, mas o 
mandato começa, de fato, no início dos anos pares, uma vez que, após essa efeméride 
máxima, o silogeu entra em recesso por ocasião das festividades natalinas.

Nestes pouco mais de quatro quinquênios houve onze mandatos com oito 
diferentes presidentes. Salienta-se que um deles, seu fundador, Marco Aurélio 
Caldas Barbosa, faleceu logo no início de seu segundo mandato. Zilda Cormack 
foi a primeira mulher a ocupar a presidência da entidade (2000-2001 e 2002-2003) 
e, além de seu nome, outros dois acadêmicos ocuparam a presidência por dois 
mandatos consecutivos: Júlio Arantes Sanderson de Queiroz (1994-1995 e 
1996-1997) e Abilio Kac (2004-2005 e 2006-2007).

A segunda mulher a galgar a presidência foi Juçara Regina Viégas Valverde 
(2010-2011). Por �im, salienta-se de Daniel Pinheiro Hernandez (2008-2009) 
foi o mais jovem presidente a assumir o cargo, contando então com 54 anos.

Os presidentes da Abrames, em ordem cronológica, são:

Mandato No Presidentes Período

1o 1o Marco Aurélio Caldas Barbosa 1989-1991
2o 2o Tito de Abreu Fialho 1992-1993
3o

3o Júlio Arantes Sanderson de Queiroz
1994-1995

4o 1996-1997
5o 4o Jorge Picanço Siqueira 1998-1999
6o

5o Zilda Cormack
2000-2001

7o 2002-2003
8o

6o Abilio Kac
2004-2005

9o 2006-2007
10o 7o Daniel Pinheiro Hernandez 2008-2009
11o 8o Juçara Regina Viégas Valverde 2010-2011
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Fotos dos Presidentes da Abrames

Marco Aurélio Caldas 
Barbosa

1o presidente
1989-1991

Tito de Abreu Fialho
2o presidente

1992-1993

Júlio Arantes Sanderson de 
Queiroz

3o presidente
1994-1995 e 1996-1997

Jorge Picanço Siqueira
4o presidente

1998-1999

Zilda Cormack
5a presidente

2000-2001 e 2002-2003

Abilio Kac
6o presidente

2004-2005 e 2006-2007

Daniel Pinheiro Hernandez 
7o presidente

2008-2009

Juçara Regina Viégas Valverde
8a presidente

2010-2011
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DIRETORIAS

Este capítulo objetiva registrar e homenagear os componentes das várias 
diretorias que dirigiram a insigne Academia Brasileira de Médicos Escritores – 
Abrames, ao longo de pouco mais de quatro lustros. É de notar que, embora a 
Abrames tenha sido fundada em 17 de novembro de 1987, sua primeira direto-
ria tomou posse somente em 26 de maio de 1989, por ocasião de sua instalação 
solenemente realizada no Palácio da Cultura Gustavo Capanema. 

Nesses vinte e três anos houve onze mandatos de dois anos cada, sendo o 
primeiro de mais longa duração (dois anos e seis meses). Ocorreu também a 
morte do presidente Marco Aurélio Caldas Barbosa, logo no início de seu se-
gundo mandato. Oito diferentes acadêmicos ocuparam a presidência, sendo que 
três deles por dois mandatos consecutivos: Júlio Arantes Sanderson de Queiroz, 
Zilda Cormack e Abilio Kac. 

A propósito, Zilda Cormack tornou-se a primeira mulher a galgar a presi-
dência da Abrames e participou de oito diretorias. Outrossim, deve-se frisar que 
Luiz Gondim de Araújo Lins esteve presente em todas as diretorias – da fun-
dação até o presente momento –, ocupando por seis vezes a vice-presidência, 
sete como orador o�icial (em três gestões também acumulando a função de vice-
presidente) e duas como 1o secretário.

1a Diretoria (1989-1991)

Presidente: Marco Aurélio Caldas Barbosa
Vice-Presidente: Luiz Gondim de Araújo Lins
Secretário-Geral: Manoel Baliú Monteiro
1o Secretário: Tito de Abreu Fialho
2o Secretário: Orlando Ferreira da Costa
1o Tesoureiro: Syllos de Sant’Anna Reis
2a Tesoureira: Maria José Werneck
Orador O�icial: Daniel Boechat

2a Diretoria (1992-1993)

Presidente: Tito de Abreu Fialho 
Vice-Presidente: Marco Aurélio Caldas Barbosa
Secretário-Geral: Jorge Picanço Siqueira
1a Secretária: Maria José Werneck
2a Secretária: Zilda Cormack
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1o Tesoureiro: Antonio de Oliveira Gutman
2o Tesoureiro: Daniel Boechat
Orador O�icial: Júlio Arantes Sanderson de Queiroz
Conselho Consultivo: Jorge Sampaio de Marsillac Motta    
 Wilson Silva Bóia
 Hilton Ribeiro da Rocha
 Milton Hênio Netto de Gouveia
 Flerts Nebó

2a Diretoria (1992-1993)

Presidente:  Tito de Abreu Fialho 
Vice-Presidente: Luiz Gondim de Araújo Lins
Secretário-Geral: Jorge Picanço Siqueira
1a Secretária: Maria José Werneck
2a Secretária: Zilda Cormack
1o Tesoureiro: Antonio de Oliveira Gutman
2o Tesoureiro: Daniel Boechat
Orador O�icial: Júlio Arantes Sanderson de Queiroz
Conselho Consultivo: Jorge Sampaio de Marsillac Motta
 Wilson Silva Bóia
 Hilton Ribeiro da Rocha
 Milton Hênio Netto de Gouveia
 Flerts Nebó

Nota: Em carta de 28 de abril de 1992, Marco Aurélio Caldas Barbosa re-
nunciou ao cargo. Em reunião da diretoria de 25 de junho de 1992, o acadêmico 
Luiz Gondim de Araújo Lins foi aprovado, por unanimidade dos presentes, para 
ocupar o cargo de vice-presidente, entrando imediatamente em atividade. 

3a Diretoria (1994-1995)

Presidente:  Marco Aurélio Caldas Barbosa
Vice-Presidente: Júlio Arantes Sanderson de Queiroz
Secretário-Geral: Manoel Baliú Monteiro
1o Secretário: Jorge Picanço Siqueira 
2a Secretária: Maria José Werneck
1o Tesoureiro: Deyler Goulart Meira
2o Tesoureiro: André Petrarca de Mesquita
Orador O�icial: Luiz Gondim de Araújo Lins
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3a Diretoria (1994-1995)

Presidente:  Júlio Arantes Sanderson de Queiroz
Vice-Presidente:
Secretário-Geral: Manoel Baliú Monteiro
1o Secretário: Jorge Picanço Siqueira 
2a Secretária: Maria José Werneck
1o Tesoureiro: Antonio de Oliveira Gutman
2o Tesoureiro: André Petrarca de Mesquita
Orador O�icial: Luiz Gondim de Araújo Lins

Notas:
1. O presidente Marco Aurélio Caldas Barbosa faleceu em 17 de março de 1994, 
passando a responder pela presidência o vice, acadêmico Júlio Arantes Sanderson 
de Queiroz, até o �inal do mandato.
2. Em março de 1994 o acadêmico Deyler Goulart Meira, 1o tesoureiro, pediu 
exoneração do cargo por relevantes motivos particulares. O presidente indicou 
o acadêmico Antonio de Oliveira Gutman para substituí-lo, no que foi aceito.

4a Diretoria (1996-1997)

Presidente:  Júlio Arantes Sanderson de Queiroz 
Vice-Presidente: Jorge Picanço Siqueira
Secretária-Geral: Zilda Cormack
1a Secretária: Maria José Werneck
1o Tesoureiro: Manoel Baliú Monteiro 
Orador O�icial: Luiz Gondim de Araújo Lins

5a Diretoria (1998-1999)

Presidente:  Jorge Picanço Siqueira
Vice-Presidente: Luiz Gondim de Araújo Lins 
Secretária-Geral: Zilda Cormack
1o Secretário: Sérgio Salusse Bittencourt Sampaio
1o Tesoureiro: Manoel Baliú Monteiro 
Orador O�icial: Júlio Arantes Sanderson de Queiroz
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6a Diretoria (2000-2001)

Presidente:  Zilda Cormack
Vice-Presidente: Jorge Picanço Siqueira 
Secretário-Geral: Haroldo Jacques 
1o Secretário: Luiz Gondim de Araújo Lins
1o Tesoureiro: Abilio Kac 
Orador O�icial: Júlio Arantes Sanderson de Queiroz

7a Diretoria (2002-2003) 

Presidente: Zilda Cormack
Vice-Presidente: Jorge Picanço Siqueira 
Secretário-Geral: Haroldo Jacques 
1o Secretário: Luiz Gondim de Araújo Lins
1o Tesoureiro: Abilio Kac 
Orador O�icial: Júlio Arantes Sanderson de Queiroz

8a Diretoria (2004-2005)

Presidente:  Abilio Kac
Vice-Presidente: Luiz Gondim de Araújo Lins
Secretária-Geral: Zilda Cormack 
1o Secretário: Ítalo Suassuna
1o Tesoureiro: Tito de Abreu Fialho
Orador O�icial: Luiz Gondim de Araújo Lins

9a Diretoria (2006-2007)

Presidente:  Abilio Kac
Vice-Presidente: Luiz Gondim de Araújo Lins
Secretária-Geral: Zilda Cormack
1o Secretário: Tito de Abreu Fialho
1a Tesoureira: Leila Maria Campos Jordão
Orador O�icial: Luiz Gondim de Araújo Lins
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10a Diretoria (2008-2009)

Presidente:  Daniel Pinheiro Hernandez
Vice-Presidente: Luiz Gondim de Araújo Lins
Secretária-geral: Zilda Cormack
1o Secretário: Tito de Abreu Fialho
1a Tesoureira: Juçara Regina Viégas Valverde
Orador O�icial: Luiz Gondim de Araújo Lins

11a Diretoria (2010-2011)

Presidente:  Juçara Regina Viégas Valverde
Vice-Presidente: Daniel Pinheiro Hernandez
Secretário-Geral: Antonio de Oliveira Gutman
1o Secretário: Paulo Cesar Alves Carneiro
1a Tesoureira: Janine Cynamon Ajzman
Orador O�icial: Luiz Gondim de Araújo Lins
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CURIOSIDADES

Este capítulo destina-se a consignar, sucintamente, curiosidades e �lagrantes 
interessantes depreendidos ao longo da saga histórica da ínclita Academia Bra-
sileira de Médicos Escritores (Abrames) que esta pesquisa pôde depreender.

Médicos que Planejaram e Estruturaram a Abrames
A Abrames foi idealizada por Mateus Vasconcelos, ex-presidente da So-

ciedade Brasileira de Médicos Escritores Regional do Estado do Rio de Janeiro 
(Sobrames – RJ, 1969-1971 e 1974-1975) e da sede nacional (1980-1982).

A seleta comissão de médicos idealistas que planejou e estruturou a Aca-
demia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) foi constituída por Marco 
Aurélio Caldas Barbosa, eleito presidente, seu grande protagonista e fundador 
do sodalício; Mateus Vasconcelos, Miguel Callile Júnior, Tito de Abreu Fialho, 
Maria José Werneck, Perilo Galvão Peixoto, Syllos de Sant`Anna Reis e Luiz 
Gondim de Araújo Lins.

A foto abaixo, de Marco Aurélio Caldas Barbosa, fundador da Abrames e seu 
primeiro presidente, foi extraída do �ilme de instalação do sodalício, em 26 de maio 
de 1989.

Marco Aurélio Caldas Barbosa

Inspirador da Abrames
É comum desde os albores do sodalício se dizer e se registrar em o�ícios, 

boletins e convites que a Abrames tem por patrono Manuel Antônio de Almeida; 
por idealizador, Mateus Vasconcelos; e, por fundador, Marco Aurélio Caldas 
Barbosa. 

Nesta obra gostaria não somente de inovar nesse particular, mas aditar, 
merecidamente, mais um epíteto importante da gênese da Abrames. Trata-se 
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do condestável Eurico Branco Ribeiro (1902-1978), paranaense de Guara-
puava, radicado na cidade de São Paulo, onde fundou, em 23 de abril de 1965, a 
Sociedade Brasileira de Escritores Médicos (Sbem), cujo nome foi modi�icado, 
em 1979, para Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames). 

A Abrames é �ilha da Sobrames e seus membros são, em sua maioria, oriun-
dos de várias regionais da Sobrames. Aliás, é estatutário que os membros da 
Sobrames têm certa predileção em ingressar na Abrames em caso de vacância 
(Estatuto em vigor, artigo 8o, parágrafo 3o). 

Ao meu ver, Eurico Branco Ribeiro é o grande inspirador da Abrames, pois 
muito di�icilmente existiria a ideia de se fundar um silogeu literário, exclusiva-
mente formado por médicos, se não existisse preliminarmente a Sobrames.

Aliás, a importância e a notoriedade literária, além de médica, de Eurico 
Branco Ribeiro foram reconhecidas pelo grupo de médicos que planejou e estru-
turou a Abrames. Seu nome foi citado no �ilme de instalação da Abrames como 
patrono da cadeira no 41, o que, posteriormente, não se veri�icou.

Assim, não tenho dúvida nenhuma em a�irmar que, embora já se tenham 
passado 23 anos da fundação da Abrames, que Eurico Branco Ribeiro, ainda que 
não tivesse intenção de fundá-la ou sequer vislumbrá-la – aliás, já falecido por 
ocasião da ideia de se instituir uma academia formada apenas por médicos escri-
tores –, é o seu grande inspirador.

Eurico Branco Ribeiro

Felizmente, em reunião extraordinária e histórica realizada em 28 de agosto 
de 2009, na cidade do Rio de Janeiro, com a diretoria da Abrames (2008-2009) 
e o autor deste livro, a �igura ínclita de Eurico Branco Ribeiro foi resgatada, pois 
foi deliberado instituí-lo patrono da cadeira no 261.

1. Ver capítulo Patronos da Abrames.
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Fundação da Abrames
A Abrames tem como data o�icial de fundação o dia 17 de novembro de 

1987 – dia e mês de nascimento de Manuel Antônio de Almeida, seu patrono. A 
efeméride ocorreu no an�iteatro Miguel Couto do Hospital Geral da Santa Casa 
de Misericórdia, na cidade do Rio de Janeiro2.

Instalação da Abrames
Entre a fundação e a instalação do sodalício houve um hiato de um ano e 

meio, o que veio ocorrer em 26 de maio de 1989.
A inesquecível e pomposa solenidade de instalação da Abrames ocorreu no 

Palácio da Cultura Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro, com a posse 
solene de seus membros titulares-fundadores. Sendo uma entidade de âmbito 
nacional, havia, já no seu início, representantes do estado do Rio de Janeiro e de 
alhures: São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Alagoas e Paraná3.

Titulares da Sobrames – RJ que se Tornaram Patronos da Abrames
Dentre os médicos que planejaram e estruturaram a Abrames e dentre os cin-

quenta patronos da Abrames destaca-se que, dois deles, dentre outros, foram 
membros da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado do 
Rio de Janeiro (Sobrames – RJ). Em virtude do falecimento anterior à instalação 
do sodalício foram escolhidos pelos seus pares como patronos de duas cadeiras: 
Mateus Vasconcelos, patrono da cadeira no 1, e Miguel Callile Júnior, patrono 
da cadeira no 4.

Colégio dos Patronos da Abrames
Dentre os cinquenta patronos da Abrames deve-se salientar que 16 (32%) 

pertenceram à augusta Academia Brasileira de Letras (ABL, tabela 1) e 23 (46%) 
à vetusta e insigne Academia Nacional de Medicina (ANM, tabela 2), sendo que, 
alguns, a ambas as entidades.

2. Nos dois Estatutos da Entidade, o de 1987 e o de 1996, está consignado que a Abrames 
foi fundada em 26 de novembro de 1987. Entretanto, registram também que a data o�i-
cial de fundação da Academia deva ser considerada como o dia 17 de novembro, dia e mês 
do nascimento de Manoel Antônio de Almeida – patrono do sodalício –, embora a diretoria 
provisória tenha sido empossada em 26 de novembro de 1987 (artigo 9o, § 4o do Estatuto de 
1987 e artigo 9o, § 4o do Estatuto de 1996).

3. Posteriormente, além desses, ingressaram membros dos estados do Amazonas, Rondônia, 
Ceará, Pernambuco e Goiás.
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Tabela 1 – Patronos e membro da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames) pertencentes à Academia Brasileira de Letras (ABL). Nomes dispostos 
em ordem crescente das cadeiras da Abrames.

No Nomes Abrames ABL

1 Manoel Antônio de Almeida Patrono da Abrames Patrono da cadeira 28

2 Laurindo José da Silva 
Rabelo cadeira 2 Patrono da cadeira 26

3 Júlio Afrânio Peixoto cadeira 10 3o ocupante da cadeira 7
4 Clementino da Rocha Fraga cadeira 12 2o ocupante da cadeira 36
5 Aloísio de Castro cadeira 13 3o ocupante da cadeira 5
6 Fernando Magalhães cadeira 19 2o ocupante da cadeira 33
7 Oswaldo Cruz cadeira 21 2o ocupante da cadeira 5
8 Miguel Couto cadeira 25 3o ocupante da cadeira 40
9 Maurício de Medeiros cadeira 27 4o ocupante da cadeira 38
10 João Guimarães Rosa cadeira 30 3o ocupante da cadeira 2
11 Edgar Roquette-Pinto cadeira 33 3o ocupante da cadeira 17
12 Antônio da Silva Melo cadeira 35 4o ocupante da cadeira 19
13 João Peregrino Júnior cadeira 37 6o ocupante da cadeira 18
14 Francisco de Castro cadeira 46 2o ocupante da cadeira 13
15 Cláudio de Sousa cadeira 47 3o ocupante da cadeira 29

16 Antônio Austregésilo R. de 
Lima cadeira 50 3o ocupante da cadeira 30

Membro

1 Ivo Pitanguy 2o ocupante da cadeira 15 4o ocupante da cadeira 22

Tabela 2 – Patronos da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) 
pertencentes à Academia Nacional de Medicina (ANM). Nomes dispostos em 
ordem crescente das cadeiras da Abrames.

No Nomes Abrames ANM

1 José Antonio de Abreu Fialho cadeira 3 Patrono da cadeira 71 – Cirurgia

2 Sylvio de Abreu Fialho cadeira 6 Membro titular e emérito

3 Pedro da Silva Nava cadeira 7 Membro titular

4 Waldemar Berardinelli cadeira 9 Membro titular

5 Júlio Afrânio Peixoto cadeira 10 Membro titular

6 Eduardo Rabello cadeira 11 Membro titular

7 Clementino da Rocha Fraga cadeira 12 Membro honorário

8 Aloísio de Castro cadeira 13 Membro titular
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9 Hilário Soares de Gouvêa cadeira 15 Patrono da cadeira 73 – Cirurgia 

10 Fernando Magalhães cadeira 19 Patrono da cadeira 67 – Cirurgia

11 Oswaldo Cruz cadeira 21 Patrono da cadeira 90 – S.C.A.M.4

12 Miguel Couto cadeira 25 Patrono da cadeira 9 – Medicina

13 Maurício de Medeiros cadeira 27 Membro honorário

14 Edgar Roquette-Pinto cadeira 33 Membro honorário

15 Francisco Pinheiro Guimarães cadeira 34 Membro honorário

16 Antônio da Silva Melo cadeira 35 Membro honorário

17 Eduardo Floriano de Lemos cadeira 36 Membro correspondente, titular e 
emérito

18 Jayme Regallo Pereira cadeira 39 Membro honorário

19 Antônio Carlos Pacheco e 
Silva

cadeira 43 Membro honorário

20 Hamilton de Lacerda 
Nogueira

cadeira 45 Membro titular

21 Francisco de Castro cadeira 46 Membro titular

22 Henrique Belford Roxo cadeira 47 Membro titular

23 Antônio Austregésilo R. de 
Lima

cadeira 50 Membro titular e presidente

Silogeus, Entidades e Patronos da Abrames4

Diversos patronos de cadeiras da Abrames pertenceram ou presidiram reno-
mados sodalícios e instituições ou foram neles honrados também como patronos. 
A �im de explicitar a riqueza do lastro literário, cientí�ico e pro�issional dos patro-
nos da Abrames, além do que já está mencionado nas tabelas 1 e 2, serão elencados 
abaixo alguns exemplos, seguindo a ordem alfabética das instituições:

A Academia Brasileira de Ciências teve como membros Edgar Roquette-Pin-
to (fundador), patrono da cadeira no 33 da Abrames; e Ernesto de Souza Campos, 
patrono da cadeira no 42 da Abrames.

A Academia Brasileira de Medicina Militar tem como patrono da cadeira 
no 60 – seção da marinha – Francisco Pinheiro Guimarães, patrono da cadeira 
no 34 da Abrames. 

A Academia Brasileira de Médicos Escritores teve como seu idealizador 
Mateus Vasconcelos, que é o patrono da cadeira no 1 desse sodalício.

A Academia Brasileira de Reumatologia tem como patrono da cadeira no 1 
Pedro da Silva Nava, patrono da cadeira no 7 da Abrames; e como patrono da 
cadeira no 47, Waldemar Berardinelli, patrono da cadeira no 9 da Abrames. 

4. S.C.A.M: Seção de Ciências Aplicadas à Medicina.
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A Academia Brasiliense de Letras teve como membro Hamilton de Lacerda 
Nogueira, patrono da cadeira no 45 da Abrames.

A Academia Carioca de Letras teve como membros Sylvio de Abreu Fialho, 
patrono da cadeira no 6 da Abrames; Murillo Cardoso Fontes, patrono da cadeira 
no 18 da Abrames; e Eduardo Floriano de Lemos (correspondente), patrono da 
cadeira no 36 da Abrames.

A Academia Caxambuense de Letras tem como patrono da cadeira no 9 
Eduardo Floriano de Lemos, patrono da cadeira no 36 da Abrames.

A Academia Cearense de Letras teve como membro Sacramento Blake, 
patrono da cadeira no 37 da Abrames.

A Academia Cristã de Letras tem como patrono da cadeira no 33 Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, patrono da cadeira no 17 da Abrames; e como patrono da 
cadeira no 13 Miguel Couto, patrono da cadeira no 25 da Abrames. Ademais, teve 
como membro Eurico Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames.

A Academia das Ciências de Lisboa teve como membros Afrânio Peixoto, 
patrono da cadeira no 10 da Abrames; Clementino da Rocha Fraga (honorário), 
patrono da cadeira no 12 da Abrames; Fernando Magalhães, patrono da cadeira 
no 19 da Abrames; João Peregrino Júnior, patrono da cadeira no 38 da Abrames; 
e Antônio Austregésilo Rodrigues de Lima (correspondente), patrono da cadeira 
no 50 da Abrames.

A Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina tem como seu patrono 
Eurico Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames.

A Academia de Letras José de Alencar teve como membro Ermírio Barreto 
Coutinho da Silveira, patrono da cadeira no 41 da Abrames.

A Academia de Medicina da Bahia teve como membro Adroaldo Soares de 
Albergaria, patrono da cadeira no 40 da Abrames.

A Academia de Medicina de Buenos Aires teve como membros honorários 
Clementino da Rocha Fraga, patrono da cadeira no 12 da Abrames; e Antônio 
Austregésilo Rodrigues de Lima, patrono da cadeira no 50 da Abrames.

A Academia de Medicina de Nova Iorque teve como membro corres-
pondente Antônio Austregésilo Rodrigues de Lima, patrono da cadeira no 50 da 
Abrames.

A Academia de Medicina de Paris teve como membro honorário Clementino 
da Rocha Fraga, patrono da cadeira no 12 da Abrames; e membro correspondente 
Antônio Austregésilo Rodrigues de Lima, patrono da cadeira no 50 da Abrames.

A Academia de Medicina de São Paulo teve como membros Aloísio de Castro 
(honorário), patrono da cadeira no 13 da Abrames; Eurico Branco Ribeiro (presi-
dente), patrono da cadeira no 26 da Abrames; Flamínio Fávero (emérito), patrono 
da cadeira no 32 da Abrames; Eduardo Floriano de Lemos (correspondente), pa-
trono da cadeira no 36 da Abrames; Antônio Carlos Pacheco e Silva (presidente), 
patrono da cadeira no 43 da Abrames; e Antônio Austregésilo Rodrigues de Lima 
(honorário), patrono da cadeira no 50 da Abrames.
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A Academia de Medicina do Piauí teve como um de seus 13 membros fun-
dadores Adroaldo Soares de Albergaria, patrono da cadeira no 40 da Abrames.

A Academia Fluminense de Letras tem como membro honorário e patro-
no da cadeira no 6 Miguel Couto, patrono da cadeira no 25 da Abrames; e como 
membro Hamilton de Lacerda Nogueira, patrono da cadeira no 45 da Abrames.

A Academia Fluminense de Medicina tem como patrono da cadeira no 13 
Clementino da Rocha Fraga, patrono da cadeira no 12 da Abrames; e como patrono 
da cadeira no 1 Maurício de Medeiros, patrono da cadeira no 27 da Abrames.

A Academia Luso-Brasileira de Letras teve como membro Olavo Dantas, 
patrono da cadeira no 49 da Abrames. 

A Academia Mato-Grossense de Letras teve como membro Eduardo 
Floriano de Lemos, patrono da cadeira no 36 da Abrames.

A Academia Mineira de Letras teve como membro Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, patrono da cadeira no 17 da Abrames.

A Academia Nacional de Cultura teve como membro Hamilton de Lacerda 
Nogueira, patrono da cadeira no 45 da Abrames.

A Academia Paulista de Letras teve como membros Eurico Branco Ribeiro, 
patrono da cadeira no 26 da Abrames; Ernesto de Souza Campos, patrono da ca-
deira no 42 da Abrames; Antônio Carlos Pacheco e Silva, patrono da cadeira no 43 
da Abrames; e Cláudio Justiniano de Sousa, patrono da cadeira no 47 da Abrames.

A Academia Petropolitana de Letras teve como membros Sylvio de Abreu 
Fialho, patrono da cadeira no 6 da Abrames; e Murillo Cardoso Fontes (presidente 
1978-1979 e 1980-1981), patrono da cadeira no 18 da Abrames.

A Academia Ponti�ícia das Ciências teve como membro Aloísio de Castro, 
patrono da cadeira no 13 da Abrames.

A Academia Sergipana de Medicina tem como patrono da cadeira no 21 
José Antonio de Abreu Fialho, patrono da cadeira no 3 da Abrames.

A Associação Psiquiátrica Brasileira teve como um de seus presidentes 
Antônio Carlos Pacheco e Silva, patrono da cadeira no 43 da Abrames.

A Casa dos Artistas teve como grande benemérito e cofundador João José 
Buarque Lima, patrono da cadeira no 5 da Abrames.

A Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo foi presidida por Eurico Branco 
Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames.

A cidade de Curitiba teve como cidadão honorário Eurico Branco Ribeiro, 
patrono da cadeira no 26 da Abrames.

A cidade de San Antonio, Texas (EUA) teve como e prefeito honorário Eurico 
Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames.

A Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo, 
teve como um de seus fundadores Antônio Carlos Pacheco e Silva, patrono da 
cadeira no 43 da Abrames.

A Faculdade Santa Úrsula teve como fundador Hamilton de Lacerda 
Nogueira, patrono da cadeira no 45 da Abrames.
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A Federação Brasileira de Gastroenterologia teve como um de seus fun-
dadores Antônio da Silva Melo, patrono da cadeira no 35 da Abrames. 

A Força Pública de Minas Gerais teve como médicos Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, patrono da cadeira no 17 da Abrames, e João Guimarães Rosa, patrono 
da cadeira no 30 da Abrames. 

A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro teve como fundador Edgar Ro-
quette-Pinto, patrono da cadeira no 33 da Abrames. 

A revista “Anais Paulistas de Medicina e Cirurgia” teve como diretor e re-
dator por 45 anos Eurico Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames.

A Revolução Constitucionalista de 1932 teve como médicos Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, patrono da cadeira no 17 da Abrames, e João Guimarães 
Rosa, patrono da cadeira no 30 da Abrames. 

A Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnogra�ia teve como fundador 
Arthur Ramos, patrono da cadeira no 20 da Abrames; e Edgar Roquette-Pinto 
como presidente de honra, patrono da cadeira no 33 da Abrames.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia teve como um de seus funda-
dores e presidentes Eduardo Rabello, patrono da cadeira no 11 da Abrames. 

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Biotipologia e Nutrição 
teve como fundador e primeiro presidente João Peregrino Júnior, patrono da 
cadeira no 38 da Abrames.

A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado do 
Paraná teve como membro Ermírio Barreto Coutinho da Silveira, patrono da 
cadeira no 41 da Abrames.

A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado do 
Rio de Janeiro teve como presidente Mateus Vasconcelos, que é o patrono da 
cadeira no 1 da Abrames.

A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Sede Nacional teve 
como fundador Eurico Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames, 
o qual foi indicado post-mortem seu patrono; e como presidentes Mateus 
Vasconcelos, patrono da cadeira no 1 da Abrames; e Antônio Carlos Pacheco 
e Silva, patrono da cadeira no 43 da Abrames.

A Sociedade Brasileira de Neurologia teve como um de seus presidentes 
Antônio Austregésilo Rodrigues de Lima, patrono da cadeira no 50 da Abrames.

A Sociedade Brasileira de Oftalmologia teve como um de seus fundadores 
e primeiro presidente Hilário Soares de Gouvêa, patrono da cadeira no 16 da 
Abrames.

A Sociedade Brasileira de Reumatologia teve com seu primeiro presidente 
Waldemar Berardinelli (1949-1951), patrono da cadeira no 9 da Abrames.

A Sociedade Brasileira de Urologia tem como seu patrono Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, patrono da cadeira no 17 da Abrames.

A Sociedade de Análise Existencial e Psicomaiêutica teve como fundador 
Miguel Callile Júnior, patrono da cadeira no 4 da Abrames.
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A Sociedade de Medicina de Niterói teve como membro honorário Antônio 
Austregésilo Rodrigues de Lima, patrono da cadeira no 50 da Abrames.

A Sociedade de Medicina do Rio Grande do Sul teve como membro ho-
norário Antônio Austregésilo Rodrigues de Lima, patrono da cadeira no 50 da 
Abrames.

A Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto teve como 
um de seus fundadores Eduardo Floriano de Lemos, patrono da cadeira no 36 
da Abrames.

A Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro teve como um de seus 
fundadores e presidente Hilário Soares de Gouvêa, patrono da cadeira no 16 da Abra-
mes; e Eduardo Floriano de Lemos (titular), patrono da cadeira no 36 da Abrames.

A Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Neurocirurgia foi presidida 
por Cyro dos Santos Martins, patrono da cadeira no 28 da Abrames.

A Sociedade dos Cirurgiões de Santiago do Chile teve como membro 
honorário Eurico Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames.

A Sociedade dos Médicos da Bene�icência Portuguesa foi presidida por 
Eurico Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames.

A Sociedade Paulista da História da Medicina teve como presidente 
emérito Flamínio Fávero, patrono da cadeira no 32 da Abrames.

A Sociedade Médica de Pernambuco teve como membro honorário An-
tônio Austregésilo Rodrigues de Lima, patrono da cadeira no 50 da Abrames.

A União Brasileira de Escritores teve como presidente João Peregrino Júnior, 
patrono da cadeira no 38 da Abrames; e como membro Ermírio Barreto Coutinho 
da Silveira, patrono da cadeira no 41 da Abrames.

A União Brasileira de Trovadores – Secção Paraná teve como presidente 
Ermírio Barreto Coutinho da Silveira, patrono da cadeira no 41 da Abrames.

A União Cultural Brasil-Estados Unidos teve como um de seus presidentes 
Antônio Carlos Pacheco e Silva, patrono da cadeira no 43 da Abrames.

A União Universitária Feminina da Bahia foi presidida por Francisca 
Praguer Fróes, patronesse da cadeira no 24 da Abrames. 

A Union Mondiale des Écrivains Médicins teve como membro honorário 
Eurico Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames.

A Universidade Mackenzie (SP) teve como um de seus reitores Flamínio 
Fávero, patrono da cadeira no 32 da Abrames.

A World Federation for Mental Health teve como um de seus presidentes 
Antônio Carlos Pacheco e Silva, patrono da cadeira no 43 da Abrames.

O Centro de Letras do Paraná teve como membro Ermírio Barreto Coutinho 
da Silveira, patrono da cadeira no 41 da Abrames.

O Centro Dom Vital de Cultura Católica teve como presidente Hamilton de 
Lacerda Nogueira, patrono da cadeira no 45 da Abrames.

O Clube dos 21 Irmãos Amigos foi presidido por Eurico Branco Ribeiro, 
patrono da cadeira no 26 da Abrames.
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O Colégio Brasileiro de Cirurgiões – Capítulo de São Paulo foi presidido 
por Eurico Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames.

O Collège Internacional de Cirurgiens teve com membro João José Buarque 
Lima, patrono da cadeira no 5 da Abrames.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo teve como seu 
primeiro presidente Flamínio Fávero, patrono da cadeira no 32 da Abrames. 

O Departamento de Cirurgia da Associação Paulista de Medicina foi 
presidido por Eurico Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26 da Abrames.

O Instituto Brasileiro da História da Medicina teve como membro Aloísio 
de Castro, patrono da cadeira no 13 da Abrames.

O Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Estivadores e Transportes 
de Cargas (Iaptec) teve como dirigente por duas gestões João José Buarque 
Lima, patrono da cadeira no 5 da Abrames.

O Instituto Histórico de Cuiabá teve como membro Eduardo Floriano de 
Lemos, patrono da cadeira no 36 da Abrames.

O Instituto Histórico e Geográ�ico Brasileiro teve como membros Fer-
nando Magalhães, patrono da cadeira no 19 da Abrames; Edgar Roquette-Pinto, 
patrono da cadeira no 33 da Abrames; e Sacramento Blake, patrono da cadeira 
no 37 da Abrames.

O Instituto Histórico e Geográ�ico do Rio de Janeiro teve como membro 
fundador Gastão Cruls, patrono da cadeira no 31 da Abrames.

O Instituto Histórico e Geográ�ico de São Paulo teve como presidente 
Ernesto de Souza Campos, patrono da cadeira no 42 da Abrames.

O Instituto Mineiro de História da Medicina tem como patrono Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, patrono da cadeira no 17 da Abrames.

O Pen Clube do Brasil teve como membro fundador e primeiro presidente 
Cláudio de Sousa, patrono da cadeira no 47 da Abrames.

O Sanatório São Lucas foi dirigido por Eurico Branco Ribeiro, patrono da 
cadeira no 26 da Abrames.

O Sindicato dos Médicos de São Paulo teve como presidentes Flamínio 
Fávero, patrono da cadeira no 32 da Abrames; e Antônio Carlos Pacheco e Silva, 
patrono da cadeira no 43 da Abrames.

Patronos da Abrames que Tiveram Atuação Pública ou Política
Muitos foram os patronos da Abrames que tiveram atuação pública ou polí-

tica, além dos misteres médico, literário, de ensino, de pesquisa, dentre outros. 
Abaixo se encontram exemplos na ordem sequencial das cadeiras da Abrames. 

Adão Pereira Nunes, patrono da cadeira no 14, foi deputado federal. 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, patrono da cadeira no 17, foi duas vezes 

deputado federal (com 32 anos, 1935-1937, e com 43 anos, 1946-1950); pre-
feito de Belo Horizonte (com 38 anos, 1940-1945); governador do estado de 
Minas Gerais (com 48 anos, 1951-1955); presidente da república (com 54 anos, 
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1956-1960); e senador pelo estado de Goiás (com 59 anos, 1961-1964), quando 
a ditadura militar cassou-lhe o mandato.

Arthur Ramos, patrono da cadeira no 20, dirigiu, em Paris, o departamento 
de ciências sociais da Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura.

Oswaldo Cruz, patrono da cadeira no 21, foi diretor-geral da Saúde Pública 
(ministro da saúde, 1903-1909) e prefeito de Petrópolis (RJ).

Jorge de Lima, patrono da cadeira no 22, foi deputado federal por Alagoas 
(1926) e, em 1947, vereador do Rio de Janeiro (Distrito Federal), chegando a ser 
o presidente da Câmara dos Vereadores.

Miguel Couto, patrono da cadeira no 25, foi deputado federal.
Eurico Branco Ribeiro, patrono da cadeira no 26, foi fundador do Partido 

da Mocidade, uma das bases do futuro Partido Democrático, elaborando sua 
plataforma de lançamento.

Maurício de Medeiros, patrono da cadeira no 27, foi diretor-geral de Higiene 
no estado do Rio de Janeiro; deputado estadual, deputado federal e ministro de 
Estado de Negócios da Saúde nos governos de Nereu Ramos (1955-1956) e de 
Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-1961). 

Antonio da Gama Rodrigues, patrono da cadeira no 29, foi presidente da 
Câmara Municipal de Lorena (1926 e 1936); prefeito de Lorena e deputado 
estadual. Foi um dos primeiros a defender uma reforma agrária.

João Guimarães Rosa, patrono da cadeira no 30, foi aprovado em 2o lugar 
no concurso para o Itamaraty, tornando-se diplomata e exercendo atividades na 
Alemanha, Colômbia e França.

Flamínio Fávero, patrono da cadeira no 32, foi presidente do Conselho 
Penitenciário do Estado (SP) e diretor-geral do Departamento de Presídios do 
Estado (SP). 

Francisco Pinheiro Guimarães, patrono da cadeira no 34, foi deputado em 
várias legislaturas. 

Jayme Regallo Pereira, patrono da cadeira no 39, foi secretário da Edu-
cação e Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo e prefeito da cidade 
Descalvado (SP).

Adroaldo Soares de Albergaria, patrono da cadeira no 40, foi vereador de 
Salvador (BA), onde atuou em quatro legislaturas, ocupando a presidência da 
Câmara. Atuou também como secretário municipal da Saúde e presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais.

Ernesto de Souza Campos, patrono da cadeira no 42, foi ministro de estado 
dos Negócios da Educação e Saúde; ministro interino da Justiça e embaixador 
especial do Brasil na Colômbia. 

Antônio Carlos Pacheco e Silva, patrono da cadeira no 43, foi deputado à 
Assembleia Nacional Constituinte de 1934 e deputado à Assembleia Constituinte 
e Legislativa de São Paulo, em 1935. 
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Hamilton de Lacerda Nogueira, patrono da cadeira no 45, foi senador 
(1946-1955) e deputado federal (1959-1963 e 1963-1967).

Antônio Austregésilo Rodrigues Lima, patrono da cadeira no 50, foi 
deputado federal por Pernambuco (1922-1930).

Patronesse
A única patronesse da Abrames é Francisca Praguer Fróes (1872-1931), 

honrada com a patronímica da cadeira no 24.

Membros Femininos
Dos cinquenta fundadores da Abrames apenas quatro foram mulheres 

(8%): Maria José Werneck (RJ), Zilda Cormack (RJ), Coracy Teixeira Bessa 
(BA) e Dulce Morgado Castellar Pinto (RJ).

Posteriormente ingressaram mais dez confreiras: Maria da Paz Manhães 
(RJ), Inaura Vaz Carneiro Leão (RJ), Marli Piva Monteiro (BA), Thereza Freire 
Vieira (SP), Sara Riwka Erlich (PE), Marialzira Perestrello (RJ), Josyanne 
Rita de Arruda Franco (SP), Leila Maria Campos Jordão (RJ), Juçara Regina 
Viegas Valverde (RJ) e Janine Cynamon Ajzman (RJ). 

 
Escolha de Patronos Não-Falecidos

Dois ilustres médicos escritores tiveram a honra, em vida, de terem sido 
escolhidos como patronímicos de duas cadeiras na Academia Brasileira de Mé-
dicos Escritores. 

Roberto Curi Hallal, natural de Pelotas (RS) e radicado na cidade do Rio de 
Janeiro, titular-fundador da cadeira no 28, escolheu para seu patrono o médico e 
escritor gaúcho, Cyro dos Santos Martins (1908-1995), natural de Quarai, que, 
por ocasião da solenidade de instalação do sodalício, em 26 de maio de 1989, 
ainda estava vivo e em plena produção literária. 

Da mesma forma Paulo Dias da Costa, natural da cidade do Rio de Janeiro 
(RJ), titular-fundador da cadeira no 49, teve como seu patrono o ilustre escritor 
e poeta Olavo Dantas (1901-1997), natural de Vila Rica do Bom Jesus (BA), mas 
radicado em Petrópolis e também na cidade do Rio de Janeiro, que, igualmente, 
ainda estava vivo por ocasião da solenidade de instalação do sodalício. 

Membros da Abrames e da ANM
Os membros titulares da Abrames e que também �izeram ou fazem parte do 

quadro da insigne e vetusta Academia Nacional de Medicina (ANM) estão aqui 
consignados.

Cinco dos membros fundadores da Abrames foram também titulares da ve-
neranda Academia Nacional de Medicina (ANM): Dagmar Aderaldo Chaves, 
Hilton Ribeiro da Rocha, Jorge Sampaio de Marsillac Motta, Murillo Côrtes 
Drummond e Umberto Perrotta. Outro membro fundador da Abrames, Nilton 
Mello Braga de Oliveira, era, na ocasião, membro honorário da ANM.
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Em 1996, Júlio Arantes Sanderson de Queiroz, membro fundador da 
Abrames e então seu presidente, tornou-se membro honorário da ANM. Helio 
Begliomini, titular-fundador da Abrames, tornou-se membro correspondente 
da ANM, em 2006. 

Com o passar dos anos, outros cinco confrades dessa honorável e mais 
antiga instituição no gênero do país têm-se somado e enriquecido a legião dos 
imortais da Abrames, a saber: Demócrito Jonathas de Azevedo (1993), cor-
respondente da ANM; e Ivo Helcio Jardim de Campos Pitanguy (1995), Jorge 
Alberto Costa e Silva (2003), Pietro Novellino (2004) e Omar da Rosa Santos 
(2005), titulares da ANM (tabela 3).

Tabela 3 – Membros titulares da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abra-
mes) pertencentes à Academia Nacional de Medicina (ANM). Nomes dispostos em 
ordem alfabética.

No Nomes Abrames Titulares ANM

1 Dagmar Aderaldo Chaves Fundador da cadeira 22 Titular

2 Demócrito Jonathas de 
Azevedo

2o ocupante da cadeira 47 Correspondente

3 Helio Begliomini Fundador da cadeira 33 Correspondente

4 Hilton Ribeiro da Rocha Fundador da cadeira 8 Titular

5 Ivo Pitanguy 2o ocupante da cadeira 15 Titular

6 Jorge Alberto Costa e Silva 2o ocupante da cadeira 9 Titular

7 Jorge S. de Marsillac Motta 2o ocupante da cadeira 31 Titular, emérito e 
presidente

8 Júlio A. Sanderson de Queiroz Fundador da cadeira 30 Honorário

9 Murillo Côrtes Drummond Fundador da cadeira 50 Honorário

10 Nilton Mello Braga de Oliveira Fundador da cadeira 25 Honorário

11 Omar da Rosa Santos 3o ocupante da cadeira 3 Titular

12 Pietro Novellino 2o ocupante da cadeira 50 Titular e presidente

13 Umberto Perrotta Fundador da cadeira 12 Titular

Patronos da Abrames que Presidiram a Academia Brasileira de Letras
A Academia Brasileira de Médicos Escritores tem seis patronos que presi-

diram a insigne Academia Brasileira de Letras: Júlio Afrânio Peixoto (1923), 
patrono da cadeira no 10; Fernando de Magalhães (1929 e 1931-1932), pa-
trono da cadeira no 19; Aloísio de Castro (1930 e 1951), patrono da cadeira 
no 13; Cláudio de Sousa (1938 e 1946), patrono da cadeira no 47; Antônio Aus-
tregésilo Rodrigues Lima (1939), patrono da cadeira no 50; e João Peregrino 
Júnior (1956-1957), patrono da cadeira no 37.
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Fundador que Tomou Posse Posteriormente
André Petrarca de Mesquita foi considerado membro titular-fundador 

da cadeira no 4 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sendo, 
contudo, o único que não tomou posse por ocasião da instalação do sodalício, 
em 26 de maio de 1989, mas sim, no ano seguinte, em 28 de novembro de 
1990.

Membros Ausentes na Instalação da Abrames
Dos cinquenta membros titulares-fundadores, onze (22%) não puderam 

estar presentes na instalação solene do sodalício, em 26 de maio de 1989, no 
Palácio da Cultura Gustavo Capanema: André Petrarca de Mesquita (cadeira 
no 4), ainda não fazia parte da lista, sendo o único membro fundador que tomou 
posse posteriormente, em 28 de novembro de 1990; Hervê Martins Machado 
(cadeira no 13); Paulo Celso Uchôa Cavalcanti (cadeira no 14); Francisco Mi-
chielin (cadeira no 16); Coracy Teixeira Bessa (cadeira no 24); Joel Marques 
Braga (cadeira no 26); Jorge Martins de Oliveira (cadeira no 32); José Guilher-
me Carvalhal França (cadeira no 42); José Caruso Madalena (cadeira no 43); 
Victal Ferreira de Moraes Sarmento (cadeira no 45); e Urcício Santiago (ca-
deira no 47).

Oradores O�iciais
Ao longo de 23 anos de existência da Abrames apenas três acadêmicos tive-

ram a honra de ser oradores o�iciais: Daniel Boechat (1989-1991), Júlio Arantes 
Sanderson de Queiroz (1992-1993; 1998-1999; 2000-2001 e 2002-2003) e 
Luiz Gondim de Araújo Lins (1994-1995; 1996-1997; 2004-2005; 2006-2007; 
2008-2009 e 2010-2011).
 
O mais Longevo

O mais longevo membro biografado nesta obra foi Hamilton de Lacerda 
Nogueira (1879-1981), patrono da cadeira no 45, que viveu 102 anos!

O menos Longevo
Por incrível que possa parecer, o que teve a mais curta existência dentre os 

imortais da Abrames é o seu patrono, Manuel Antônio de Almeida (1831-1861), 
que faleceu num naufrágio com apenas 30 anos!

Os Mais Jovens Recipiendários
Os mais jovens membros a ingressar na história da Abrames, na ocasião, com 

menos de quarenta anos, foram: Helio Begliomini, titular-fundador da cadeira 
no 33 (26/5/1989), com 34 anos; Josyanne Rita de Arruda Franco, segunda 
ocupante da cadeira no 41 (26/11/1999), com 37 anos; e Janine Cynamon 
Ajzman, terceira ocupante da cadeira no 49 (23/11/2007), com 39 anos.
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Menor Tempo como Acadêmico
Os acadêmicos que por menor tempo pertenceram como membro titular 

da Abrames, segundo dados que se pôde apurar deste levantamento histórico, 
foram:

Nilton Mello Braga de Oliveira, fundador da cadeira no 25 sob a patro-
nímica de Miguel Couto, foi um dos convidados que compuseram a mesa dos 
trabalhos por ocasião da instalação do sodalício, em 26 de maio de 1989. Fale-
ceu em 19 de julho de 1989, aos 82 anos. Permaneceu como membro titular da 
Abrames por apenas 24 dias!

A foto abaixo, de Nilton Mello Braga de Oliveira, foi extraída do �ilme de ins-
talação da Abrames.

Nilton Mello Braga de Oliveira

Virgílio Augusto Bezerra, fundador da cadeira no 15 sob a patronímica de 
Pedro Augusto Pinto, foi o segundo acadêmico que por menor tempo pertenceu 
como titular da Abrames. Faleceu em 31 de dezembro de 1990, com 87 anos. 
Permaneceu como membro titular da Abrames por 1 ano e 7 meses.

A foto de Virgílio Augusto Bezerra também foi extraída do �ilme de instala-
ção da Abrames.

Virgílio Augusto Bezerrairgílio Augusto Bezerra
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Outros quatro acadêmicos que permaneceram por menos de cinco anos 
como titulares foram: 

Urcício Santiago (1914-1992), fundador da cadeira no 47 sob a patronímica 
de Cláudio de Sousa, permaneceu por 3 anos e 2 meses, falecendo com 78 anos 
incompletos.

Hilton Ribeiro da Rocha (1911-1993), fundador da cadeira no 8 sob a 
patronímica de Antônio de Castro Lopes, permaneceu por 4 anos e 1 mês, fa-
lecendo com 81 anos.

Marco Aurélio Caldas Barbosa (1913-1994), fundador da Abrames e da 
cadeira no 7 sob a patronímica de Pedro da Silva Nava, permaneceu por 4 anos e 
10 meses, falecendo com 81 anos.

Annibal de Mattos Filho (1922-1994), fundador da cadeira no 41 sob a pa-
tronímica de Ermírio Barreto Coutinho da Silveira, permaneceu por 4 anos e 10 
meses, falecendo com 72 anos.

As imagens abaixo de Marco Aurélio Caldas Barbosa e Annibal de Mattos 
Filho foram extraídas do �ilme de instalação da Abrames.

Urcício SantiagoUrcício Santiago Hilton R. Rocha 

Marco A. C. Barbosa Annibal de Mattos 
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Iconogra�ia de Membros mais Antigos
Os biografados mais antigos cujas ilustrações foram factíveis de serem obti-

das são, em ordem cronológica de nascimento: Laurindo José da Silva Rabelo 
(1826-1864), patrono da cadeira no 2; Antônio de Castro Lopes (1827-1901), 
patrono da cadeira no 8; Augusto Victorino Alves Sacramento Blake (1827-1903), 
patrono da cadeira no 37; Manuel Antônio de Almeida (1831-1861), patrono 
da Abrames; Francisco Pinheiro Guimarães (1832-1877), patrono da cadeira 
no 34; Hilário de Gouveia (1843-1923), patrono da cadeira no 16; e Francisco 
de Castro (1857-1901), patrono da cadeira no 46.

Iconogra�ia da Instalação da Abrames
Dez são os acadêmicos biografados cujas ilustrações correspondem à me-

morável instalação da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), 
ocorrida no dia 26 de maio de 1989, no Palácio da Cultura Gustavo Capanema: 
Perilo Galvão Peixoto, fundador da cadeira no 3; Syllos de Sant’Anna Reis, fun-
dador da cadeira no 5; Marco Aurélio Caldas Barbosa, fundador da cadeira no 7 
e primeiro presidente da Abrames (a ilustração que se encontra neste capítulo); 
Virgílio Augusto Bezerra, fundador da cadeira no 15; Nilton Mello Braga de 
Oliveira, fundador da cadeira no 25 (a ilustração que se encontra neste capítu-
lo); Antônio Dias Rebello Filho, fundador da cadeira no 31; Helio Begliomini, 
fundador da cadeira no 33; Fernando Estellita Lins, fundador da cadeira no 35; 
Edison Teixeira Barbosa, fundador da cadeira no 40; e Annibal de Mattos Filho, 
fundador da cadeira no 41 (a ilustração que se encontra neste capítulo).

Carência de Iconogra�ia
De apenas 2 (1,2%) dos 159 ilustres biografados não foi possível obter as 

respectivas imagens fotográ�icas: Paulo Celso Uchôa Cavalcanti, fundador da ca-
deira no 14, ausente na instalação do sodalício; e Joel Marques Braga, fundador da 
cadeira no 26, também ausente na sessão de instalação do sodalício.

Acadêmicos que Faleceram Antes da Conclusão desta Obra
Com pesar declinamos os acadêmicos que colaboraram com esta obra, mas 

que, infelizmente, faleceram antes de verem-na concluída:
Jorge Picanço Siqueira, fundador da cadeira no 46, nasceu em Macaé (RJ), 

em 30 de julho de 1930, e faleceu em 30 de outubro de 2006, aos 76 anos. Foi 4o 
presidente da Abrames.

Moysés Goldstein Paciornik, fundador da cadeira no 11, nasceu em Curitiba 
(PR), no dia 4 de outubro de 1914, e faleceu na cidade de São Paulo (SP), em 26 
de dezembro de 2008, aos 94 anos.

Maria da Paz Manhães, 2a ocupante da cadeira no 12, nasceu em São Carlos 
do Pinhal (SP), no dia 1o de outubro de 1917, e faleceu na cidade do Rio de Janeiro 
(RJ), em 2009, aos 92 anos.



104

Humberto da Silva Gueiros, fundador da cadeira no 17, nasceu na cidade 
de Canhotinho (PE), em 15 de outubro de 1917, e faleceu na cidade de Fortaleza 
(CE), em 29 de setembro de 2009, com 92 anos incompletos.

Membros Fundadores Vivos
Transcorridos 23 anos de existência do sodalício5 encontram-se vivos 18 

membros fundadores: Antonio Cyrillo Gomes (cadeira no 10), Antonio de Oli-
veira Gutman (cadeira no 38), Carlos C. de Almeida Miranda (cadeira no 18), 
Coracy Teixeira Bessa (cadeira no 24), Flerts Nebó (cadeira no 39), Francisco 
Michielin (cadeira no 16), Helio Begliomini (cadeia no 33), Hevé Martins Ma-
chado (cadeira no 13), José Caruso Madalena (cadeira no 43), José Guilherme 
Carvalhal França (cadeira no 42), Luiz Gondim de Araújo Lins (cadeira no 1), 
Milton Hênio Netto de Gouveia (cadeira no 20), Murillo Côrtes Drummond 
(cadeira no 50), Rigner Armentano da Silva (cadeira no 23), Roberto Curi Hallal 
(cadeira no 28), Tito de Abreu Fialho (cadeira no 6), Umberto Perrotta (cadeira 
no 12) e Zilda Cormack (cadeira no 19).

5. Pesquisa encerrada em 31 de março de 2010.
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NECROLÓGIO

Este espaço é reservado a prestar uma homenagem póstuma aos confrades 
e confreiras cujas datas de passamento – completas ou incompletas – foram 
possíveis de se obter. Embora não estejam �isicamente mais conosco, tornam-se 
presentes pela imortalidade de suas obras. 

Assim, como somos um liame do presente com o futuro da Academia, nossos 
precursores e suas obras se tornaram referência luminosa em tempos pretéritos 
de nosso augusto silogeu.

As datas obtidas se encontram por ordem cronológica. Os acadêmicos cujas 
datas não foram encontradas não devem ser considerados na ordem cronológica.

Cadeira Acadêmico Data de Falecimento

25 Nilton Mello de Braga Oliveira 19 de julho de 1989
15 Virgílio Augusto Bezerra 31 de dezembro de 1990
47 Urcício Santiago 22 de julho de1992
8 Hilton Ribeiro da Rocha 21 de junho de 1993
1 Marco Aurélio Caldas Barbosa 17 de março de 1994
41 Annibal de Mattos Filho 30 de março de 1994
5 Syllos de Sant`Anna Reis maio de 1997
37 Waldemar Bianchi 5 de abril de 1998
4 André Petrarca de Mesquita 30 de novembro de 1998
35 Fernando Estellita Lins 27 de julho de 2001
31 Jorge Sampaio de Marsillac Motta 1o de outubro de 2001
22 Dagmar Aderaldo Chaves 29 de janeiro de 2002
3 Perilo Galvão Peixoto 16 de março de 2002
30 Júlio Arantes Sanderson de Queiroz 29 de julho de 2002
44 Manoel Baliú Monteiro 26 de novembro de 2002
27 Daniel Boechat 15 de julho de 2003
2 Maria José Werneck 18 de setembro de 2003
3 Emmanuel Alves 31 de janeiro de 2005
26 Wilson da Silva Bóia 11 de junho de 2005
45 José Normanha de Oliveira 5 de setembro de 2006
46 Jorge Picanço Siqueira 30 de outubro de 2006
45 Victal Ferreira de Moraes Sarmento 29 de maio de 1997
8 Aldo Miletto 14 de abril de 2008
11 Moysés Goldestein Paciornik 26 de dezembro de 2008
12 Maria da Paz Manhães 2009
17 Humberto da Silva Gueiros 29 de setembro de 2009
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Homenagem Póstuma Especial a Manoel Baliú Monteiro
Seus coetâneos são testemunhas do quanto ele foi importante administrati-

vamente para a Academia Brasileira de Médicos Escritores – Abrames, embora 
jamais tenha exercido a presidência ou mesmo a vice-presidência da entidade.

Sua atuação foi particularmente notória no ano de 1994, por ocasião do faleci-
mento inesperado de Marco Aurélio Caldas Barbosa, quando iniciava seu segundo 
mandato como presidente. Graças a ele e ao seu amor à Abrames não houve 
esmorecimento, inativação, ou mesmo desagregação do sodalício. 

Manoel Baliú Monteiro, membro titular-fundador, foi secretário-geral da 
primeira e terceira diretorias e 1o tesoureiro da quarta e quinta diretorias 
(Figuras 1 e 2).

Sempre muito cortês e tranquilo, tinha temperamento afável e fácies caracte-
risticamente risonha. Como preito de gratidão à sua atuação em momentos di�í-
ceis da Abrames, seu nome mereceu destaque neste capítulo. 

Figura 1 – Manoel Baliú Monteiro na Semana da Academia, de 18 de novembro 
de 1995. Foto gentilmente cedida pela acadêmica Zilda Cormack.

Figura 2 – Manoel Baliú Monteiro na Semana da Academia, de 20 de novembro 
de 1998. Foto cedida pelo acadêmico Helio Begliomini.
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DADOS ESTATÍSTICOS

Este livro demandou quatro anos de obsessivas e diuturnas pesquisas 
para ser concluído. Ao longo desse tempo contei com a colaboração de diversos 
acadêmicos e acadêmicas da Abrames; de médicos não-pertencentes ao soda-
lício, além de familiares de membros biografados.

Não faltaram centenas e centenas de correspondências informais, o�ícios, 
cartas eletrônicas, telefonemas, faxes, solicitações, inquirições, pesquisas em bi-
bliotecas, cotejamentos... na tentativa de se obter informações, dados e imagens 
de todos os Imortais da Abrames. Não tenho dúvida de que �iz não somente o 
melhor, mas além do que podia para bem enaltecer a Abrames e seus membros.

Dos 159 nomes aqui biografados, apenas 2 (1,2%) considerei com pouquís-
simos dados encontrados: Antônio Dias Rebello Filho, fundador da cadeira 
no 31; e José Luiz Fernandes Soares, fundador da cadeira no 34. 

Da mesma forma, não consegui nenhuma imagem ou ilustração de apenas 2 
(1,2%) dos 159 nomes biografados: Paulo Celso Uchôa Cavalcanti, fundador 
da cadeira no 14, ausente na sessão de instalação do sodalício; e Joel Marques 
Braga, fundador da cadeira no 26, igualmente ausente na sessão de instalação 
do sodalício.

Infelizmente e com surpresa, trata-se de pessoas falecidas há relativamente 
pouco tempo, mas o su�iciente para que quase nada pudesse ser encontrado, 
nem mesmo no sodalício que os elegeu e os albergou.

Por outro lado, há diversos nomes cujos dados e ilustrações constituíram-se 
verdadeiras epopeias em suas obtenções, que, por si mesmos, mereceriam re-
latos romanceados à parte, dada a grande di�iculdade e singular curiosidade em 
consegui-los.

Dentre eles cito de modo mui particular: Perilo Galvão Peixoto, fundador 
da cadeira no 3; João José Buarque Lima, patrono da cadeira no 5; Marco Auré-
lio Caldas Barbosa fundador da cadeira no 7 e fundador da Abrames; Antonio 
de Castro Lopes, patrono da cadeira no 8; Orlando Ferreira da Costa, fundador 
da cadeira no 9; Adão Pereira Nunes, patrono da cadeira no 14; Virgílio Augus-
to Bezerra; fundador da cadeira no 15; Adonis Reis Lira de Carvalho, terceiro 
ocupante da cadeira no 22; Nilton Braga de Oliveira, fundador da cadeira no 25; 

Deyler Goulart Meira, segundo ocupante da cadeira no 25; Daniel Boechat, fun-
dador da cadeira no 27; Antonio da Gama Rodrigues, patrono da cadeira no 29; 
Francisco Pinheiro Guimarães, patrono da cadeira no 34; Luiz Gonzaga de Car-
valho, segundo ocupante da cadeira no 34; Fernando Estellita Lins, fundador da 
cadeira no 35; Floriano de Lemos, patrono da cadeira no 36; Sacramento Blake, 
patrono da cadeira no 37; Adroaldo Soares de Albergaria, patrono da cadeira 
no 40; Edison Teixeira Barbosa, fundador da cadeira no 40; Ermírio Barreto 
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Coutinho da Silveira, patrono da cadeira no 41; Annibal de Mattos Filho, fun-
dador da cadeira no 41; José Guilherme Carvalhal França, fundador da cadeira 
no 42; Jean Claude Nahoum, patrono da cadeira no 44; Manoel Baliú Monteiro, 
fundador da cadeira no 44; Hamilton de Lacerda Nogueira, patrono da cadeira 
no 45; Victal Ferreira de Moraes Sarmento; fundador da cadeira no 45; e Manoel 
Álvaro Velloso, fundador da cadeira no 48.

Não tenho dúvida de que todo o esforço valeu e valerá a pena, tanto mais 
quanto maior for a voracidade e a velocidade que o tempo passar. Ao menos os 
nomes que aqui puderam estar consignados e iconogra�icamente ilustrados – a 
imensa maioria dos Imortais da Abrames – poderão ter uma chance a mais de 
permaneceram blindados das intempéries e do esquecimento coletivo.

De acordo com o planejamento desta obra torna-se questão de justiça, me-
recimento, honra e gratidão evidenciar as contribuições recebidas, quer em 
dados quer em imagens, salientando-se que todas as biogra�ias foram redigidas 
de acordo com o estilo editorial do autor da obra, algumas lidas e relidas de 20 
a 30 vezes!

Este capítulo serve para dar uma visão de conjunto das contribuições rece-
bidas, uma vez que em cada biogra�ia já consta no rodapé o(s) nome(s) de seu(s) 
respectivo(s) colaborador(es).

A tabela 1 evidencia em ordem alfabética os acadêmicos da Abrames que 
contribuíram com textos ou dados das biogra�ias, assim como fotos que se en-
contram nesta obra. Deve-se salientar que em determinadas biogra�ias houve 
até quatro acadêmicos colaboradores, cujos nomes estão devidamente identi-
�icados em seus respectivos rodapés.

Tabela 1 – Acadêmicos, em ordem alfabética, que contribuíram com textos, dados 
ou fotos nesta obra.

No Acadêmicos Textos Dados Fotos

1 Abilio Kac 3 2
2 Alcione Alcântara Gonçalves 1 1
3 Antonio Cyrillo Gomes 1 1
4 Antonio de Oliveira Gutman 3 2
5 Aparício Carvalho de Moraes 1 1
6 Arnaldo Saverio Mazza 1 0
7 Carlos Cezar de Almeida Miranda 1 1
8 Carlos Luiz Campana 1 1
9 Cid José Carvalho Magioli 1 0
10 Coracy Teixeira Bessa 3 2
11 Dagoberto de Oliveira Sant’Anna e Souza 1 0
12 Daniel Pinheiro Hernandez 1 2
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13 Demócrito Jônathas Azevedo 1 1
14 Djalma Lemos Mendonça 1 1
15 Edison Farias 1 0
16 Evanil Pires de Campos 1 1
17 Fábio Cupertino Morínigo 4 2
18 Flerts Nebó 2 1
19 Francisco Michielin 1 0
20 Gilberto Madeira Peixoto 2 0
21 Haroldo Jacques 1 0
22 Helio Begliomini 107 95
23 Hugo Miyahira 2 0
24 Humberto da Silva Gueiros 1 1
25 Ítalo Suassuna 1 1
26 Ivo Helcio Jardim de Campos Pitanguy 1 1
27 Janine Cynamon Ajzman 1 1
28 João Marcos de Oliveira 1 1
29 Jorge Picanço Siqueira 1 1
30 José Carlos Serufo 1 0
31 José Caruso Madalena 2 2
32 Josemar Otaviano de Alvarenga 1 1
33 Josyanne Rita de Arruda Franco 2 1
34 Juçara Regina Viégas Valverde 1 0
35 Leila Maria Campos Jordão 1 1
36 Luiz Giovani 1 1
37 Luiz Gondim de Araújo Lins 4 0
38 Luiz Gonzaga de Carvalho 1 1
39 Marco Aurélio Baggio 1 1
40 Marialzira Perestrello 3 1
41 Marli Piva Monteiro 1 1
42 Milton Hênio Netto de Gouveia 0 1
43 Moysés Goldstein Paciornik 2 0
44 Murillo Côrtes Drummond 1 1
45 Nelson Antonio Rodrigues 1 1
46 Nelson Jacintho 2 1
47 Omar da Rosa Santos 4 2
48 Paulo Cesar Alves Carneiro 2 0
49 Paulo Roberto Bastos Canella 2 1
50 Pedro Diniz de Araújo Franco 9 3
51 Régis Cavini Ferreira 1 1
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52 Renato Passos 1 1
53 Rigner Armentano Silva 2 1
54 Roberto Curi Hallal 2 2
55 Ronaldo Vieira de Aguiar 1 1
56 Sérgio Martins Pandolfo 1 1
57 Sérgio Salusse Bittencourt Sampaio 1 1
58 Simão Arão Pecher 3 1
59 Thereza Freire Vieira 2 1

60 Tito de Abreu Fialho 3 6

61 Umberto Perrotta 1 1

62 Walter Whitton Harris 1 1

63 Zilda Cormack 2 0

Colaboradores Não-Pertencentes à Abrames
Este espaço é reservado para agradecer uma vez mais familiares, bibliote-

cárias, pessoas interessadas e médicos não-pertencentes a Abrames, pela gentil 
colaboração prestada na obtenção de informações e/ou fotogra�ias de membros 
biografados nesta obra: 

Fernando José Moura Peixoto e Maria José dos Santos Peixoto, respecti-
vamente �ilho e segunda esposa de Perilo Galvão Peixoto, fundador da cadeira 
no 3. A Fernando José Moura Peixoto se deve também a recuperação do �ilme de 
instalação da Abrames, a maior relíquia desse silogeu!

Thereza Christina Cunha Ferreira da Costa e Orlando Ferreira da Costa 
Filho, �ilhos de Orlando Ferreira da Costa, fundador da cadeira no 9. 

Luiz de Gonzaga Braga Barreto, ex-presidente da Sociedade Brasileira 
de Médicos Escritores – Regional do Estado de Pernambuco (Sobrames – PE, 
2004-2005 e 2006-2007), pela colaboração nas biogra�ias de Adonis Reis Lira 
de Carvalho, terceiro ocupante da cadeira no 22; Sara Riwka B´raz Erlich, terceira 
ocupante da cadeira no 32; Meraldo Zisman, segundo ocupante da cadeira no 40; 
e Ermírio Barreto Coutinho da Silveira, patrono da cadeira no 41.

Mercedes Azevedo, gerente administrativa e �inanceira da Sociedade Bra-
sileira de Anestesiologia, pela colaboração na biogra�ia de Deyler Goulart Meira, 
segundo ocupante da cadeira no 25.

Oscar Boechat Filho pela colaboração na biogra�ia de seu irmão, Daniel 
Boechat, fundador da cadeira no 27.

Paulo Camelo, presidente da Sobrames – PE (2008-2009), pela contribuição 
da foto de Sara Riwka B´raz Erlich, terceira ocupante da cadeira no 32.

Ildo Simões, presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – 
Regional do Estado da Bahia (Sobrames – BA, 1999-2001 e 2009-2010), pela 
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colaboração nas biogra�ias de Adroaldo Soares de Albergaria, patrono da cadeira 
no 40; Edison Teixeira Barbosa, fundador da cadeira no 40; José Guilherme Car-
valhal França, fundador da cadeira no 42; e Victal Ferreira de Moraes Sarmento, 
fundador da cadeira no 45. 

Luiz Carlos Coutinho Gardolinski e Joana Coutinho Gardolinski, res-
pectivamente, neto e �ilha de Ermírio Barreto Coutinho da Silveira, patrono da 
cadeira no 41.

Therezinha Pittigliani de Mattos e Attilio Annibal Pittigliani de Mattos, 
respectivamente esposa e �ilho de Annibal de Mattos Filho, fundador da cadeira 
no 41.

Maria de Lourdes Lemos, �ilha de Eduardo Floriano de Lemos, patrono da 
cadeira no 36.

Lúcia Petitinga de Moraes Sarmento, esposa de Victal Ferreira de Moraes 
Sarmento, membro fundador da cadeira no 45.

Maria Isabel Buarque Bretas, �ilha mais velha de João José Buarque Lima, 
patrono da cadeira no 5.

Isabel Cristina de Campos, bibliotecária da Associação Paulista de Medi-
cina (APM); Margarida Cesário, funcionária do Museu Histórico da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo – “Professor Carlos da Silva Lacaz”; 
Michele Moraes, bibliotecária, e Marcela Thimóteo, arquivista da Academia 
Nacional de Medicina (ANM); Ludmilla Cardozo de Araújo, assessora do ga-
binete da presidência do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro (Cremerj); e Rosane Maria Nunes Andrade, bibliotecária da Biblioteca 
Nacional; a todas elas pela contribuição com dados e fotos em várias biogra�ias 
deste livro.
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PATRONO DA ABRAMES

Manuel Antônio de Almeida1

1831-1861

Manuel Antônio de Almeida nasceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 17 de 
novembro de 1831. Era �ilho do tenente Antônio de Almeida e de Jose�ina Maria 
de Almeida. 

Apesar de ter �icado órfão de pai com 11 anos e de ter chegado a cursar a 
Academia de Belas Artes, ingressou na Faculdade de Medicina em sua cidade 
natal, em 1848, graduando-se em 1855, com 24 anos. Escreveu um ensaio na 
área médica intitulado Fisiologia da Voz.

As di�iculdades �inanceiras o levaram ao jornalismo e às letras. Além de 
jornalista, foi cronista, romancista, tradutor, crítico literário e o primeiro grande 
novelista da literatura brasileira. Seus trabalhos na imprensa carioca perma-
neceram dispersos nos periódicos Correio Mercantil, Pacotilha, Jornal do 
Comércio e revista Guaracinga. 

De junho de 1852 a julho de 1853 publicou, anonimamente e aos poucos, os 
folhetins no suplemento de A Pacotilha do jornal Correio Mercantil que com-
põem as Memórias de um Sargento de Milícias, reunidos em livro, em 1854 
(1o volume), e 1855 (2o volume), com o pseudônimo de “Um Brasileiro”. O seu 
nome apareceu apenas na 3a edição – já póstuma – em 1863. 

Memórias de um Sargento de Milícias é considerado como o primeiro 
romance urbano brasileiro, escrito quando em voga o Romantismo, retratando a 
vida do Rio de Janeiro no início do século XIX, época da presença da corte portu-
guesa no Brasil, entre 1808 e 1821. Os críticos o consideram como um romance 
de cunho realista, sem os arti�ícios que a técnica romântica fantasiava, deformava, 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

nuel Antônio de Almeida
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embelezava ou idealizava a realidade. Na época a obra foi mais aceita pelo 
público do que pela crítica.

Em 1922, por ocasião da famosa Semana de Arte Moderna de São Paulo, 
houve uma certa tendência da crítica a favor de Memórias de um Sargento de 
Milícias, mas a real consagração aconteceria, em 1941, com uma edição prefa-
ciada por Mário de Andrade.

Memórias de um Sargento de Milícias já atingiu mais de cinquenta edições 
em português e foi traduzido para o francês, inglês, espanhol, italiano, tcheco e 
sérvio-croata. Foi também submetido a três encenações teatrais.

Em 1858, Manuel Antônio de Almeida foi nomeado administrador da Tipo-
gra�ia Nacional, quando encontrou Machado de Assis, que lá trabalhava como 
aprendiz de tipógrafo. No ano seguinte galgou o posto de 2o o�icial da Secretaria 
da Fazenda e, em 1861, desejou candidatar-se à Assembleia Provincial do Rio 
de Janeiro. Dirigindo-se a Campos para iniciar consultas eleitorais, faleceu no 
naufrágio do navio Hermes, em Lages de Tábua, próximo a Macaé (RJ), em 28 de 
novembro de 1861, com apenas 30 anos.

Manoel Antônio de Almeida traduziu os romances “Gondicar” ou “O Amor 
Cristão” de Luís Friedel (1851) e “O Rei dos Mendigos” de Paul Feval (1861). 
Deixou uma peça teatral, Dois Amores – drama lírico, datado de 1861, bem 
como se situa por essa época sua composição esparsa de versos.

Manuel Antônio de Almeida é o patrono da cadeira no 28 da Academia Bra-
sileira de Letras, por escolha do fundador Inglês de Sousa. Seu nome também 
�igura como patrono da Academia Brasileira de Médicos Escritores – Abrames, 
fundada em 17 de novembro de 1987, na cidade do Rio de Janeiro, no mesmo dia 
de nascimento de seu patrono.
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CADEIRA NO 1 – PATRONO

Mateus Vasconcelos1

Mateus Vasconcelos foi registrado na Embaixada do Brasil, em Lisboa, em 
virtude de ter nascido em águas portuguesas. No Brasil, seu registro de nasci-
mento foi efetuado na cidade de São Sebastião da Grama (SP).

Seus pais foram Agenor Amador de Vasconcelos e Aurora Pinto de Vascon-
celos. Esposou Noêmia de Lima Vasconcelos, de cujo conúbio nasceu Roberto de 
Lima Vasconcelos.

Cursou o primário e o secundário na Escola Acadêmica de Lisboa – Portugal. 
Estudou medicina na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, diploman-
do-se em 1936.

Foi assistente voluntário do ambulatório de endocrinologia da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo (1941); endocrinologista do Sanatório São Lucas, 
em São Paulo (1943); e assistente da 2a enfermaria da Clínica Médica de Mu-
lheres da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (1945). Obteve, em 1944, o 
título de livre-docente de clínica médica com tese Andropausa, pela Faculdade 
de Medicina de Porto Alegre. Foi membro do conselho cientí�ico da revista “A 
Folha Médica”.

Mateus Vasconcelos foi membro da Associação Brasileira de Propaganda; 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia; Associação Brasileira de 
Imprensa e membro correspondente das associações médicas do Paraná, Rio 
Grande do Sul e Bahia, assim como do Instituto da História da Medicina e da 
Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

M V l 1
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Foi também membro fundador da Academia Brasileira de Administração 
Hospitalar; Associação Médica de Língua Portuguesa; Sociedade Franco-Brasi-
leira de Medicina (vice-presidente 1976-1977 e 1978-1979) e Associação Bra-
sileira de Médicos Assessores da Indústria Farmacêutica.

Na Academia Nacional de Farmácia foi vice-presidente por seis mandatos 
(1965-1966, 1967-1968, 1969-1970, 1975-1976, 1977-1978 e 1979-1981), 
sendo, em 1979, o coordenador do Prêmio “Bean Claude Roussel”, com o tema 
“Arteriosclerose”. Foi também membro honorário da Academia Brasileira de 
Medicina Militar.

Mateus Vasconcelos organizou e fundou o Clube dos Girafas, entidade que 
reúne diretores de propaganda, relações públicas, departamento de vendas e 
departamento cientí�ico da Indústria Farmacêutica, sendo por três vezes o seu 
presidente (1960, 1961 e 1962).

Fez carreira nos laboratórios Silva Araújo Roussel, tendo passado por mé-
dico de propaganda; responsável por relações sociais e experimentação clínica; 
chefe do departamento de propaganda; chefe do departamento cientí�ico e, 
�inalmente, diretor.

Pela indústria farmacêutica fez estágio de aperfeiçoamento em Paris e Londres, 
nos Laboratórios Roussel/Uclaf (1966) e estágio no Instituto Pasteur (1967).

Recebeu as seguintes condecorações: Ordem Soberana e Militar de Malta; 
medalha “Mérito Militar” da Academia Brasileira de Medicina Militar; medalha 
“Clementino Fraga Filho” do Governo de Estado da Guanabara; medalha “Estado 
da Guanabara”; “Medaille d’Honneur du Travail” dada pela República Francesa; 
“Cidadão do Estado do Rio de Janeiro” concedida pela Assembleia Legislativa; 
“Ordem do Mérito São Lucas”; medalha da Sbem; “Comendador” da Academia 
Gentium “Pro-Pace” e medalha Cívico-Cultural “Regente Feijó” do Instituto 
Internacional da Heráldica e Genealogia. 

Mateus Vasconcelos foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Mé-
dicos Escritores – regional da Guanabara (Sobrames – GB), ocupando por duas 
vezes a presidência (1969-1971 e 1974-1975).

Na Sobrames Nacional ocupou o cargo de vogal, na gestão de Carlos da Silva 
Lacaz (1968-1970); vice-presidente (1976-1978); presidente e organizador do 
VI Congresso Brasileiro de Médicos Escritores realizado na cidade do Rio de 
Janeiro (1976), e presidente (1980-1982).

Sua posse realizada em Belo Horizonte (MG), aos 29 de março de 1980, foi 
a única acontecida fora de um congresso nacional da entidade. Foi formalizada 
através de um encontro de presidentes das regionais sem a presença da repre-
sentação paulista. Isto se deveu ao fato de que a Regional de São Paulo era con-
trária à mudança do nome da entidade para Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – SBME e, posteriormente, Sobrames, por sugestão da Regional do 
Paraná, sendo aceita pelas demais regionais.
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Mateus Vasconcelos foi um dos maiores protagonistas para a mudança do 
nome da entidade, fato consumado na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida 
em 27 de setembro de 1979, na cidade de Belo Horizonte, quando ainda era 
presidente Olivar Dias da Silva (MG).

Mateus Vasconcelos foi responsável pelo registro da mudança do nome da 
entidade, consignada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio 
de Janeiro, em 12 de junho de 1980.

Em sua gestão foi realizado, sob sua presidência, o VIII Congresso Nacional 
da entidade (28 a 30 de novembro de 1980), tendo como tema o�icial “Vida 
Literária de João Guimarães Rosa”, cujo relator foi Artur Dalmasso (RJ). 

Mateus Vasconcelos foi o idealizador da Academia Brasileira de Médicos 
Escritores – Abrames. Nesse intento trabalhou juntamente com Miguel Callile 
Jr. e Marco Aurélio Caldas Barbosa, dentre outros.

A Abrames foi fundada em 17 de novembro de 1987 e instalada solenemente 
na cidade do Rio de Janeiro, em 26 de maio de 1989. Nessa época, Mateus 
Vasconcelos e Miguel Callile Jr. já eram falecidos. Contudo, seus nomes foram 
escolhidos, respectivamente, para patronos das cadeiras de número 1 e 4, as-
sentos dos quais seriam titulares-fundadores. O fundador da cadeira número 
1 foi Luiz Gondim de Araújo Lins, e o fundador da cadeira número 4 foi André 
Petrarca de Mesquita.
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CADEIRA NO 1 – FUNDADOR

Luiz Gondim de Araújo Lins1

Luiz Gondim de Araújo Lins nasceu na cidade do Rio de Janeiro, antigo es-
tado da Guanabara, aos 19 de agosto de 1933. Filho único do gerente de banco 
Raymundo Gondim Lins Sobrinho e de Maria de Lourdes de Araújo Lins.

Fez a admissão, ginásio e cientí�ico no Instituto Rabelo, no Rio de Janeiro, 
ingressando na Escola de Medicina e Cirurgia, em 1952, tendo se formado em 
1957. Fez cursos de pós-graduação em pediatria, psiquiatria e homeopatia.

Em 1959 ingressou, por concurso, na Escola de Saúde do Exército, sendo 
classi�icado em São Luís do Maranhão, no 24o Batalhão de Caçadores. Foi também 
médico da capitania dos portos e de um destacamento da aeronáutica.

Em 1962 foi transferido para a Policlínica Militar da Praia Vermelha, onde 
trabalhou até 1983, de primeiro-tenente a tenente-coronel, chegando à função 
de subdiretor. Orador o�icial em todas as solenidades, dirigiu a clínica pediátrica, 
tendo criado e também dirigido a clínica de psiquiatria infantil.

Foi nomeado diretor da Policlínica Militar de Niterói, onde passou três 
anos e promovido ao posto de coronel.

Concomitantemente, desenvolveu atividades médicas na Casa de Saúde Dr. 
Eiras, em Botafogo, onde trabalhou durante 34 anos, sendo chefe de enfermaria 
da clínica psiquiátrica por 25 anos; diretor do Centro de Estudos e orador em 
todas as solenidades da organização hospitalar.

Ainda exerce a pro�issão médica em clínica particular. Em 1985 recebeu o 
diploma de Médico do Ano, em Niterói.

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Luiz Gondim de Araújo Lins; 
complementados no parágrafo �inal pelo acadêmico Helio Begliomini e redigidos segundo 
estilo editorial do autor. A foto foi contribuição do acadêmico Helio Begliomini.

Gondim de Araújo Lins
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Do ponto de vista literário, Luiz Gondim de Araújo Lins é membro titular da 
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado do Rio de Janeiro 
(Sobrames – RJ); membro titular, fundador e orador o�icial da Academia Brasilei-
ra de Médicos Escritores (Abrames); Academia Cabo-Friense de Letras; Acade-
mia Cachoeirense de Letras (ES); Associação São-Luizense de Autores (São Luiz 
Gonzaga – RS); Sociedade de Língua e Literatura; União de Médicos Escritores 
e Artistas Lusófonos (Umeal); Liga Sul-Americana de Médicos Escritores (Lisa-
me); Academia Cearense de Ciências Letras e Artes do Rio de Janeiro; Academia 
Nacional de Letras e Artes (RJ); União Brasileira de Escritores; Sociedade Eça de 
Queiroz e Centro Cultural do Forte Copacabana.

Possui 61 trabalhos publicados em antologias literárias. Conquistou 403 
prêmios em concursos literários nos seguintes gêneros: conto, crônica, ensaio, 
biogra�ia, fábula, trova, soneto, haikai, poesia clássica e poesia moderna.

Escreveu ensaios sobre “Eça de Queiroz”, “Fernando Pessoa”, “Machado de 
Assis”, “Egas Muniz Barreto de Aragão”, “Giacomo Puccini”, “Mistérios da Cria-
ção Poética”, “Mistérios da Criação Literária”, “Descompromissos com a Rima 
e com a Métrica na Poesia Moderna”, “Síndrome de Impotência Literária”, “Nas 
Teias da Afetividade”, “Andanças Poéticas”, “Oscar Wilde”, “Rabindranath 
Tagore”, “Érico Veríssimo” e “A Poesia e o Poeta”.

Publicou os seguintes livros: O Silêncio do Pássaro (poesia, 1993); Trevo 
– Três Gerações de Poetas (poesia, 1995); Roda dos Personagens (crônicas e 
contos, 2001) e Escolhidas – coletânea de poesias premiadas (2006).

Luiz Gondim de Araújo Lins é palestrante e conferencista requisitado. 
Tem seu nome como verbete na Enciclopédia Brasileira de Literatura (2001). 
Recebeu as seguintes comendas: medalha internacional da Organização das 
Nações Unidas (ONU, 1967) por relevantes serviços prestados na guerra dos 
Seis Dias no Oriente Médio; medalha de Mérito Cultural da Sociedade Brasileira 
de Médicos Escritores (1985); medalha Peregrino Júnior da União Brasileira 
de Escritores (1999, UBE); troféu Albert Sabin destinado a personalidades 
que valorizam e resgatam vidas (Juiz de Fora – MG, 2002); medalha Manuel 
Antônio de Almeida da Academia Brasileira de Médicos Escritores (2005) 
pelo conjunto de sua obra; medalha Barão de Studart da Academia Cearense 
de Ciências, Letras e Artes do Rio de Janeiro (2005) e Destaque Cultural de 
2007, diploma e troféu do Clube Militar e da Sociedade de Cultura Latina do 
Rio de Janeiro.

Luiz Gondim de Araújo Lins foi presidente da Sobrames – RJ (1980-1981); 
participou do núcleo de médicos que atuou nos preparativos para a fundação da 
Abrames, ocorrida em 17 de novembro de 1987, e foi o único membro que ocu-
pou cargos em todas as diretorias desse sodalício desde a sua instalação, em 26 
de maio de 1989: 1o secretário (2000-2001; 2002-2003); orador (1994-1995; 
1996-1997; 2006-2007; 2008-2009 e 2010-2011); e seis vezes vice-presidente 
(1989-1991; 1992-1993; 1998-1999; 2004-2005; 2006-2007 e 2008-2009).
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CADEIRA NO 1 – SEGUNDO OCUPANTE

Sérgio Martins Pandolfo1

Sérgio Martins Pandolfo nasceu aos 9 de agosto de 1939, em Belém (PA). É 
�ilho de Rocco Rafael Pandolfo (falecido) e Clara Martins Pandolfo.

Cursou o primário no Instituto Santa Maria de Belém (1947-1948) e Colégio 
Nossa Senhora de Nazaré (1949-1950); o ginasial no Colégio Nossa Senhora de 
Nazaré (1951-1953) e Colégio Moderno (1954), e o colegial no Colégio Moderno 
(1955-1957).

Ingressou, em 1958, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Pará (UFPA), graduando-se em 1963. Nessa ocasião apresentou a monogra�ia 
Reticulossarcoma – Considerações em Torno de um Caso.

Enquanto aluno realizou os seguintes estágios: auxiliar-acadêmico no Hos-
pital de Pronto Socorro “Mário Pinotti” (2/1961-6/1962); 3a clínica cirúrgica de 
homens do Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará (1962-1963); interno 
do Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará (8/1961-12/1963); assis-
tente médico do Departamento de Estradas de Rodagem do Pará (DER – PA) 
(março-dezembro/1963); clínica cirúrgica da Casa de Saúde Santa Clara (1963) 
e na Maternidade da Santa Casa do Pará (1963).

Após sua formatura fez os seguintes estágios: 3a clínica cirúrgica de homens 
do Hospital da Santa Casa (Belém – voluntário, 1964); Maternidade “Clóvis 
Correa da Costa” do Instituto “Fernandes Figueira”, Ministério da Saúde, Rio de 
Janeiro (1965); Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ); médico-adjunto voluntário do serviço de cirurgia do professor Jorge 
de Moraes Grey no Hospital Moncorvo Filho (cadeira de clínica propedêutica 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Sérgio Martins Pandolfo e 
redigidos segundo estilo editorial do autor. 

rgio Martins Pandolfo1
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cirúrgica da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, de 
março-dezembro/1965); adjunto extranumerário da 2a clínica ginecológica da 
UFPA (1/1964-1/1966) e adjunto efetivo da 1a clínica cirúrgica de mulheres 
do Hospital da Santa Casa do Pará (1/1966-6/1976).

Obteve, em 1969, o título de especialista em ginecologia e obstetrícia (Tego) 
conferido pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo) em convênio com a Associação Médica Brasileira (AMB).

Sérgio Martins Pandolfo trilhou a carreira universitária na disciplina bases 
da técnica cirúrgica e da anestesia: auxiliar de ensino (1972); professor-assisten-
te (1974); professor-doutor (1976); livre-docente (1977) com a tese Estudo 
Crítico de uma Técnica Neolaparotômica de Acesso à Cavidade Pélvica e 
professor-adjunto (1978). Lecionou as disciplinas fundamentos clínicos de 
enfermagem cirúrgica e fundamentos clínicos de enfermagem obstétrica e gi-
necológica no curso de graduação da Escola de Enfermagem Magalhães Barata 
(1967-1968), hoje, agregada à Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Paralelamente às atividades magisteriais na UFPA, participou como pro-
fessor convidado de inúmeros cursos de atualização nas áreas de cirurgia e 
tocoginecologia, inclusive em cursos paralelos em congressos dessas especia-
lidades. Ministrou também, em Belém e em outras cidades, aulas em cursos de 
preparação para concursos, visando ao título de especialista.

Dentre os cargos e funções desempenhados salientam-se: médico do depar-
tamento DER-PA (12/1963-3/1964); médico residente do Hospital da Santa Casa 
do Pará (12/1964-3/1971); médico da Secretaria da Saúde do Estado do Pará 
(4/1966-3/1975); cirurgião do Pronto-Socorro Municipal de Belém (7/1966-
7/1974); ginecologista do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS (hoje, 
Sistema Único de Saúde – SUS, 2/1968-3/1999); cirurgião e ginecologista do 
Hospital São Marcos (7/1968-7/1999); diretor superintendente do Hospital 
São Marcos (total de cerca de 15 anos); ginecologista do Hospital de Clínicas 
“Gaspar Vianna” da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa, desde março 
1998) e médico da Sespa, desde março 2005.

Sérgio Martins Pandolfo é membro das seguintes entidades: Colégio Brasilei-
ro de Cirurgiões (CBC – associado, 1970; titular, 1971 e emérito, 2008, tendo sido 
fundador do capítulo e vice-mestre na 1a diretoria eleita); Sociedade Médico-Ci-
rúrgica do Pará (efetivo, 1969, e honorário, 2002, e integrante do conselho �iscal); 
Associação Médica Brasileira (efetivo, 1969); Sociedade Paraense de Ginecologia 
e Obstetrícia (efetivo, 1966), tendo exercido a presidência nos biênios 1974-1976 
e 1976-1978; Academia Brasileira de Medicina Militar (honorário, 1985); Acade-
mia de Medicina do Pará (titular, 1990), ocupante da cadeira de no 33, sob a patro-
nímica de Francisco de Souza Pondé; Sociedade Brasileira de Higiene (conselho 
consultivo desde 2004); 1o presidente eleito da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Regional do Pará (Sobrames – PA – fundador 21/2/2001); Academia 
de Imprensa de Belém (AIB – perpétuo 2001 na cadeira no 127); Academia Brasi-
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leira de Estudos e Pesquisas Literárias na cadeira no 31, sob a patronímica de Ary 
de Azevedo Nepomuceno (titular 2004); Academia Literária Rio-Cidade Maravi-
lhosa (correspondente); Academia Paraense Literária Interiorana (Apli – perpé-
tuo 2004, na cadeira no 28, sob a patronímica de Orlando Bitar); Academia Maceio-
ense de Letras (honorário) sob a patronímica de Clóvis Meira; Instituto Histórico 
e Geográ�ico do Pará (titular 2005); Academia Brasileira de Médicos Escritores na 
cadeira no 1, sob a patronímica de Mateus Vasconcelos (titular 2008); membro do 
Conselho Estadual de Cultura do Pará e União Brasileira de Escritores.

É autor de 20 capítulos de livros em sua especialidade e possui mais de quatro 
dezenas de trabalhos cientí�icos publicados em revistas médicas nacionais e inter-
nacionais, salientando-se, entre esses, a propositura de técnicas cirúrgicas de sua 
própria concepção (incisão laparotômica anterior baixa; correção de retroversão 
uterina por franzimento dos ligamentos redondos) e utilização de artefatos (tam-
pões modeladores-hemostáticos) utilizados no pós-operatório de cirurgia vaginal.

Publicou também vários artigos versando sobre assuntos médicos em bole-
tins societários, informativos e jornais da grande imprensa paraense.

Sérgio Martins Pandolfo recebeu o prêmio João Prisco dos Santos (cirurgia 
especializada) pelo CBC, em 1990.

Participou de cerca de uma centena de conclaves regionais, nacionais e 
internacionais nas áreas de sua atuação pro�issional, como membro efetivo, 
componente de bancas, relator de temas, presidente e secretário de mesas, 
conferencista, debatedor de temas livres, ministrante de palestras e aulas de 
cursos paralelos e outras atividades correlatas.

Sérgio Martins Pandolfo foi o editor responsável (2002-2008) de “O 
Parauara”, boletim informativo da Sobrames-PA. Foi vice-presidente da So-
brames Nacional para a região norte (2002-2004; 2004-2006 e 2006-2008); 
membro do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Pará e curador do 
Museu da Medicina da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará.

Dentre as honrarias e comendas recebidas destacam-se: medalha do Mérito 
Tiradentes do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará (1993); diplo-
ma de Honra ao Mérito da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará (1999); medalha 
do I Centenário do Hospital da Santa Casa (2000); medalha Sobrames Nacional 
(2001); medalha cultural Professor Dr. Camillo Salgado do Conselho Estadual de 
Cultura do Governo do Estado do Pará (2001); Médico Escritor Destaque pela 
Sobrames Nacional (2001 e 2002) e medalha do Mérito Acadêmico da Academia 
Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias (2004).

São de sua autoria as seguintes obras: Algumas Palavras (2000); Português 
em Números – Sua Importância na Difusão do Conhecimento Cientí�ico, em 
Especial na Medicina (2000); Metamorformas (2005) e 10 de Junho. Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. O Translado da Corte 
Portuguesa Para o Brasil – Re�lexos Lá e Cá (2008).
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CADEIRA NO 2 – PATRONO

Laurindo José da Silva Rabelo1

1826-1864

Laurindo José da Silva Rabelo nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 8 de 
julho de 1826. Era �ilho do o�icial de milícias Ricardo José da Silva Rabelo e de 
Luísa Maria da Conceição, ambos mestiços e gente humilde do povo carioca. 

Cresceu nas maiores privações, das quais só veio a se libertar nos últimos 
anos de sua vida. Pretendendo seguir a carreira eclesiástica, cursou as aulas do 
Seminário São José e recebeu as ordens, mas abandonou o seminário por intri-
gas de colegas. Fez estudos na Escola Militar, outra vez tentando em vão fazer 
carreira. Ingressou então no curso de medicina na cidade do Rio de Janeiro, mas 
concluiu-o na Bahia, em 1856, vindo, porém, defender tese na sua cidade natal. 

Em 1857, ingressou como o�icial-médico no Corpo de Saúde do Exército, 
servindo no Rio Grande do Sul, até 1863. Nesse ano voltou ao Rio de Janeiro, 
como professor de história, geogra�ia e português no curso preparatório à Escola 
Militar. Em 1860, casou-se com Adelaide Luiza Cordeiro, e só a partir de então 
pôde livrar-se da pobreza que lhe marcou a existência.

Desde os anos de estudante, caracterizava-se pela maneira espontânea e 
desmantelada de viver. Recebeu o apelido de “o poeta lagartixa” por sua com-
pleição �ísica bizarra. Foi também cognominado “o Bocage brasileiro”.

Viveu na boêmia e aquele ambiente o estimulava literariamente. Era temido 
e ao mesmo tempo respeitado pelo teor satírico de suas poesias. Teve amigos e 
também inimigos acérrimos por causa dessa feição do seu talento, chegando a 
ser perseguido. 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

ndo José da Silva Rabel
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Como repentista e improvisador era popular e bem recebido em todos os 
salões. Fechavam os olhos à sua indumentária desleixada, só para ouvir o poeta 
e ver as cintilações daquele espírito. Em muitas das suas composições há um quê 
de melancolia.

Pertenceu ao período romântico destacando-se na poesia. Foi acometido 
por uma afecção cardíaca e faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 28 de setembro 
de 1864, com apenas 38 anos de idade.

 É o patrono da cadeira no 26 da Academia Brasileira de Letras, por escolha 
do fundador Guimarães Passos.

Laurindo José da Silva Rabelo escreveu as seguintes obras: Trovas (1853); 
Tese apresentada e sustentada perante a Faculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro (1856); Poesias do dr. Laurindo da Silva Rabelo, coligidas por Eduardo 
de Sá Pereira de Castro (1867); Compêndio de Gramática da Língua Por-
tuguesa, adotado pelo Governo Imperial para o uso das escolas regimentais 
(1867; reeditado em 1872); Obras Completas (poesia, prosa e gramática) – 
organização e notas de Osvaldo Melo Braga (1946).
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CADEIRA NO 2 – FUNDADORA

Maria José Werneck1

1920-2003

Maria José Werneck nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 13 de janeiro de 
1920. Graduou-se, em 1943, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).

Era membro muito ativo da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – re-
gional do Estado do Rio de Janeiro, onde exerceu diversos cargos, como por exem-
plo o de tesoureira (1998-1999 e 1992-1993). Foi a primeira mulher a presidir 
uma regional da Sobrames e o fez por quatro mandatos (1984-1985; 1990-1991; 
1994-1995 e 1996-1997), feito esse inigualável na história dessa seccional! 

Enquanto presidente promoveu concursos anuais de contos e poesias; en-
contros lítero-musicais; concursos de livros; seminários de literatura e dezenas 
de tertúlias mensais.

Merece destaque que não somente conseguiu a aprovação e o registro do 
regulamento interno da Sobrames – RJ, em 14 de agosto de 1984, como a obten-
ção para a seccional �luminense da condição de “entidade de utilidade pública”, 
através de projeto do deputado estadual Carlos Fayal, sancionado e transformado 
na lei no 881, de 25 de julho de 1985.

Ademais, publicou também a partir de 1984, mensalmente, um boletim 
informativo onde eram incluídos trabalhos dos associados.

1. Os dados foram contribuição do acadêmico Helio Begliomini, complementados no 
penúltimo parágrafo pelo acadêmico Luiz Gondim de Araújo Lins. A foto foi uma con-
tribuição do acadêmico Tito de Abreu Fialho e o texto foi redigido segundo estilo edi-
torial do autor.

Maria José Werneck1
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Nos Anais do X Congresso Brasileiro de Médicos Escritores realizado em 
Curitiba (PR, 1984) constam os seus poemas: “Renúncia” e “A Viagem”. Nos 
Anais do XII Congresso Brasileiro de Médicos Escritores realizado em Maceió 
(AL, 1988) consta o seu trabalho em prosa: “Direitos da Mulher”.

No livro “Mulheres Médicas na Presidência da Sobrames” (2002) de Luiz 
Alberto Fernandes Soares estão consignados três trabalhos seus, também em 
prosa: “A Viagem”; “O Jogo da Vida” e “No Mar da Vida”.

Maria José Werneck foi a grande protagonista para que surgisse a regional 
paulista da Sobrames. Na condição de vice-presidente da Sobrames Nacional 
(1988-1990) e de ex-presidente da regional �luminense da Sobrames, esteve 
pessoalmente em São Paulo, em 17 de setembro de 1988, na Pizzaria Ilha de 
Cós, na Vila Clementino, juntamente com Syllos de Sant’Anna Reis, então pre-
sidente da Sobrames – RJ (1988-1989); André Petrarca de Mesquita, ex-presi-
dente (1978-1979); e Paulo Silva de Oliveira, cujo nome artístico é Paulo Fatal, 
para fundar e dar posse à primeira diretoria dessa novel regional.

Ela fez parte do grupo precursor de médicos idealistas que, sob a coordena-
ção de Marco Aurélio Caldas Barbosa, planejaram, organizaram e viabilizaram a 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames). 

Maria José Werneck foi membro-fundador da cadeira no 2 da Abrames, tendo 
escolhido para seu patrono Laurindo José da Silva Rabelo. Foi ela quem convi-
dou o acadêmico Helio Begliomini para que ingressasse como membro-fundador 
desse silogeu. Ele, por sua vez, sugeriu-lhe que também convidasse o confrade 
Flerts Nebó, então presidente e grande protagonista da nascente Sobrames do 
Estado de São Paulo, para que ambos se tornassem representantes paulistas 
desse neossodalício. 

Maria José Werneck atuou também muito, administrativamente, na Abrames. 
Já, na primeira gestão, sob a presidência de seu fundador, Marco Aurélio Cal-
das Barbosa (1989-1991), exerceu a função de 2a tesoureira. Posteriormente, 
ocupou os cargos de 1a secretária (1992-1993 e 1996-1997) e 2a secretária 
(1994-1995).

Ela era uma pessoa alegre, extrovertida, participativa, determinada e perse-
verante em suas ações.

Escreveu, a convite de Helio Begliomini, então presidente da Sobrames 
Nacional (1998-2000), o capítulo “Sobrames – Rio de Janeiro” no livro “Tributo 
à Sobrames – 1965-2000 (dezembro de 1999) de autoria dele. 

Maria José Werneck escrevia em prosa e em versos, mas, deixou, segundo 
o acadêmico Luiz Gondim de Araújo Lins, apenas um livro de trovas, intitulado 
Trovas (1981), sua preferência literária, o qual se encontra no acervo da Biblio-
teca Nacional.

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 18 de setembro de 2003, aos 83 
anos de idade.
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CADEIRA NO 2 – SEGUNDO OCUPANTE

Alcione Alcântara Gonçalves1 

Alcione Alcântara Gonçalves nasceu em Macaúbas (BA), aos 14 de novembro 
de 1943. É �ilho de Manoel Américo Seixas Gonçalves e de Eulina Alcântara Gon-
çalves. Foi o primogênito de uma prole de nove �ilhos, sendo 3 homens: Alcione, 
Américo e Luis Carlos; e 6 mulheres: Alady Verbena; Alidéia Maria; Edna Maria; 
Norma Lúcia; Gláucia Hortélia e Alba Gardênia.

Em 1968, concluiu o curso de medicina na Universidade Federal da Bahia. 
Especializou-se em psiquiatria no curso de pós-graduação no Hospital Professor 
Edgar Santos (antigo Hospital das Clínicas) da Universidade Federal da Bahia. 

Alcione Alcântara Gonçalves teve experiência militar (1969-1970), deten-
do a patente de 1o tenente médico da reserva da Aeronáutica. Em sua atuação 
fundou, em 1969, o serviço de psiquiatria do Hospital da Base Aérea de Salvador 
(BA), sendo seu primeiro psiquiatra e atuando aí por um ano.

Casou-se com a professora Julia da Costa Barros Alcântara Gonçalves com 
quem teve três �ilhos: Maurício Barros Alcântara Gonçalves, engenheiro de pro-
dução; Vinícius Barros Alcântara Gonçalves, estudante; e Taísa Barros Alcântara 
Gonçalves, psicóloga. 

É perito em sua especialidade, realizando pareceres e laudos psiquiátricos 
em processos judiciais desde 1971.

Mudou-se para a cidade de Tupã, no estado de São Paulo, em janeiro de 1971, 
onde é, atualmente, diretor-presidente e um dos fundadores da Clínica de Repouso 
Dom Bosco S/C Ltda. – Tupã/SP – Hospital Psiquiátrico, com capacidade para 240 
leitos. Aí exerce a psiquiatria desde 1972 e é também seu diretor clínico.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Alcione Alcântara Gonçalves 
e redigidos segundo estilo editorial do autor.

ne Alcântara Gonçalv
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Alcione Alcântara Gonçalves foi professor de medicina legal da Faculdade 
de Direito da Alta Paulista, em Tupã (SP). Além do curso médico diplomou-se 
em direito, em 1976, pela Faculdade de Direito da Alta Paulista, sendo inscrito 
na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB – SP, 1977). É admi-
nistrador de empresas, diplomado pela Faculdade de Ciências Contábeis e de 
Administração de Tupã (Faccat), em 1978, e executivo hospitalar com curso 
de pós-graduação em Administração Hospitalar pela Universidade de Ribeirão 
Preto (Unaerp – SP), também em 1978.

Participou de vários cursos, seminários, simpósios e congressos nacionais e 
internacionais nas áreas de medicina, psiquiatria, medicina legal, criminologia e 
drogas. Fez curso de pós-graduação na Universidade de Sorbonne, em Paris, em 
janeiro de 1988; o curso básico (1997-1998) e o curso médio (2003) de teologia 
do Instituto Superior Teológico e Educacional Emanuel de Tupã.

Alcione Alcântara Gonçalves foi membro do Conselho Municipal de Saúde de 
Tupã; fundador e presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes de Tupã 
(Comen); presidente do Rotary Clube de Tupã no ano rotário 1989/1990; e repre-
sentante do governador do Rotary Internacional do Distrito Rotário 451 – Tupã 
no ano rotário 1990/1991.

É pós-graduado pelo Centro de Pesquisas do Pineal-Mind Instituto de 
Saúde, realizando o curso “Bases Bio�ísicas e Epistemológicas da Integração 
Cérebro-Mente-Corpo-Espírito” com o apoio do Grupo de Pesquisas Psicobio-
�ísicas da USP – GPPUSP, durante três anos (1988-2000).

Em sua especialidade destacam-se os seguintes cursos de pós-graduação 
que realizou:

1. “Terapia Reestruturativa Vivencial Peres” do Instituto Nacional de Pesquisas 
e Terapia Vivencial Peres (Psicoterapia Por Regressão de Memória), São Paulo 
(2000-2001).

2. “Psicologia Transpessoal” realizado na Associação Luso-Brasileira de 
Transpessoal (Alubrat) em São Paulo e Centro de Educação Superior de Blume-
nau (Cesblu – SC) com a professora doutora Vera P. Saldanha, além de professores 
convidados (2005-2007). 

Alcione Alcântara Gonçalves é membro fundador do Latin American Sleep 
Society (Bogotá – Colômbia), além de pertencer a World Federation of Sleep Rese-
arch Societies (Los Angeles, Califórnia – USA) e Internacional Council on Alcohol 
and Addictions/Conseil Internacional sur les Problemas de L`Alcoolisme et dês 
Toxicomanies (ICAA/CIPAT – Lausanne, Suíça).

Do ponto de vista literário Alcione Alcântara Gonçalves é membro das 
seguintes entidades: Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do 
Estado de São Paulo (Sobrames – SP); Liga Sul-Americana de Médicos Escrito-
res (Lisame) e Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), onde tomou 
posse na cadeira no 2 sob a patronímica de Laurindo José da Silva Rabelo, em 28 
de novembro de 2003. 
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Salienta-se que é membro do conselho médico-editorial da Revista Brasileira 
Médico-Literária (Rbmel) e que recebeu o “Troféu Excelência Tupãense 2002 – de 
Literatura”.

Alcione Alcântara Gonçalves tem trabalhos publicados nas seguintes co-
letâneas da Sobrames – SP: “Pizza Literária – Sétima Fornada” (2002); “Pizza 
Literária – Oitava Fornada” (2004); “Pizza Literária – Nona Fornada” (2006); 
“Pizza Literária – Décima Fornada” (2008); “IV Antologia Paulista” (2003); “V 
Antologia Paulista” (2005) e “VI Antologia Paulista” (2007). 

Em 2006, participou da coletânea “As Melhores Crônicas Médicas do Último 
Século” editada pela Sobrames nacional.
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CADEIRA NO 3 – PATRONO

José Antonio de Abreu Fialho1

1874-1940

José Antonio de Abreu Fialho nasceu em 20 de janeiro de 1874, em Aracaju 
(SE), sendo seus progenitores Tito de Abreu Fialho, delegado �iscal da União, 
e Maria José de Abreu Fialho. Bacharelou-se em ciências e letras pelo Imperial 
Colégio Pedro II, hoje Colégio Nacional.

É interessante notar que Abreu Fialho desejava fazer carreira militar e já se 
via general à frente das tropas quando docilmente cedeu ao desejo paterno que 
queria vê-lo médico.

Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 16 de janeiro 
de 1897. Recebeu o grau de doutor com distinção, defendendo a tese A Oculística 
Perante a Patologia: Perturbações Oculares nas Moléstias Cerebrais.

Durante o período de 1891-1896 foi auxiliar do Instituto Vacínico Municipal, 
interno do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia e interno de primeira 
classe, por concurso, ambos no Rio de Janeiro. Especializou-se, desde cedo, na 
clínica de moléstias de olhos e, em 1897, foi nomeado assistente interino dessa 
disciplina. Nessa mesma época foi oculista interno do Hospital da Sociedade 
Portuguesa de Bene�icência, atuando também no Hospital Geral da Santa Casa de 
Misericórdia, no Hospital São Francisco da Penitência e São Francisco de Paula.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. Os dados foram obtidos em 
sua maior parte do “Dicionário Bio-Bibliográ�ico Sergipano” (editora Pongetti, 1925, Rio 
de Janeiro) de Armindo Guraraná; do artigo de Antonio Samarone de Santana da Acade-
mia Sergipana de Medicina, e do livro “Vultos da Medicina Brasileira” de Carlos da Silva 
Lacaz, página 36, 1963.
Nota: José Antonio de Abreu Fialho é pai e tio, respectivamente, do patrono e do funda-
dor da cadeira no 6 da Abrames, Sylvio de Abreu Fialho e Tito de Abreu Fialho.

Antonio de Abreu Fialh
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Em 1898, através de concurso com a tese Estudo Físico-Clínico da Nutrição 
Ocular, foi nomeado lente substituto da cadeira de clínica oftalmológica, e, 
em 22 de novembro de 1906, lente catedrático de oftalmologia da Faculdade 
de Medicina e Farmácia do Rio de Janeiro, regendo-a até 1940, ano de seu 
falecimento. Participaram desse memorável concurso Leal Júnior, Graça Couto e 
Gama Castro, outros preclaros oftalmologistas.

A cadeira de oftalmologia, criada em 1882, provida inicialmente por Hilário 
de Gouveia, ao qual sucedeu Pereira da Cunha, que, nessa época, estava quase 
abandonada, sofreu grande melhora com Abreu Fialho. Graças aos seus esforços 
foi criado um pavilhão especial para suas preleções.

Abreu Fialho foi professor contemporâneo dos insignes mestres Miguel 
Couto e Almeida Magalhães. 

Aloísio de Castro refere que José Antonio de Abreu Fialho “foi, durante a 
sua vida, exemplo de sabedoria e virtude. Com ele iniciou-se entre nós uma fase 
moderna de orientação cientí�ica no ensino da oculística, a que ele se dedicou 
com perseverante esforço, reformando as instalações técnicas do serviço clínico, 
provendo-o de novo aparelhamento para exame, a pesquisa e a terapêutica. Ele 
viveu para o entusiasmo e as puras alegrias da ciência e da arte. Foi ele um 
grande sábio e, como professor e clínico, concorreu para tornarem gloriosas as 
páginas dos nossos anais médicos”.

Entre 1900 e 1901 fez viagem de aprimoramento nas principais clínicas de 
Paris e de Viena. Nessa cidade fez especialização na clínica Fuchs. Mais tarde, 
a pedido de Abreu Fialho, já então diretor da Faculdade Nacional de Medicina, 
cargo que exerceu por quatro anos, Fuchs veio ao Brasil e proferiu diversas 
palestras sobre a especialidade.

Em 1907, comissionado pelo Ministério do Interior, viajou novamente para 
a Europa, a �im de se aprimorar e adquirir equipamentos para utilização em 
sua disciplina. Esteve em Berlin, Paris e Viena. Por essa ocasião foi também, em 
Berlin, delegado do Brasil no Congresso Internacional de Higiene e Demogra�ia.

Da enfermaria de Abreu Fialho sairiam grandes especialistas na área, tais 
como João de Britto, em São Paulo; Lineu Silva, em Belo Horizonte; Isaac Salazar, 
no Recife; Mario Góes e Paulo Pimentel, em Niterói.

Possuidor de grande cultura médica, seguro na cirurgia ocular e propagador 
em nosso meio da cultura germânica no domínio da clínica oculística, Abreu 
Fialho sempre sabia intervir no momento oportuno, alcançando triunfos tera-
pêuticos muito merecidos. 

José Antonio de Abreu Fialho ingressou como titular da Academia Nacional 
de Medicina, em 18 de maio de 1899. É o patrono da cadeira no 71 da seção 
de cirurgia desse sodalício. É também patrono da cadeira no 21 da Academia 
Sergipana de Medicina.

Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), em 
6 de setembro de 1922, sendo um de seus presidentes. A ele se deve o primeiro 
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Tratado de Oftalmologia escrito em língua portuguesa, obra de tomo, em dois 
volumes, publicada em 1926.

Pertenceu a várias entidades como Sociedade Brasileira de Cultura Alemã 
(vice-presidente); Instituto Histórico do Ceará, Instituto Histórico e Geográ�ico 
de Sergipe, American College of Surgeons e do Instituto dos Bacharéis em Letras, 
do qual foi seu presidente de 1900-1901.

Publicou mais de duzentos trabalhos sobre sua especialidade, muitos na Ale-
manha nos célebres “Graef’s Archiv.” Dentre eles têm-se: “Anomalias Congênitas 
do Aparelho Visual” (1898); “Uber Cine Ausgedehnte Luetische Erkrankung des 
Auges mit Mitbetheligung der Conjunctiva” (1901); “Relações entre as Moléstias 
do Ouvido e as do Olho” (1902); “Quisto Seroso Subconjunctival” (1903); “Com-
plicações Oculares da Varíola” (1904); “Lição de Abertura do Curso de 1905 da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro” (1905); “A Respeito de uma Vasta 
Afecção Luética do Olho com Participação da Conjuntiva” (1905); “Diagnóstico 
Etiológico das Conjuntivites” (1909); “Patogenia da Oftalmia Simpática” (1918); 
“Caso de Cisticereo Subconjuntival” (1918); “Motoassociação do Levantador da 
Pálpebra Superior e dos Músculos da Mastigação, do Abrimento da Boca e da 
Lateralidade Mandibular” (1918); “Síndrome Basedowiana Clássica” (1919); 
“Zona Oftálmica – Lição de Clínica Oftalmológica” (1922); “Hérnia do Corpo Ví-
treo na Câmara Anterior”; “Afecções Oculares da Varíola”; “Afecções Oculares 
por Endoinfecção”; “Higiene dos Olhos nas Pro�issões Liberais”; “Hemicrania 
Oftálmica”; “Contribuição ao Estudo da Etiologia do Tracoma”; “Tuberculose 
Ocular”; “Ambliopia e Amaurose Histérica”; “O Tracoma no Brasil”; “Do Glaucoma 
e sua Terapêutica”; “Queratite Parenquimatosa Difusa”; “Descolamento da Re-
tina”; “Cataratas Congênitas”; “Goma do Corpo Ciliar”; “Tratamento do Estrabis-
mo”; “Síndrome Quiasmática” e “O Dente Patológico e sua Repercussão sobre o 
Aparelho Visual”, dentre outros, além de discursos e conferências.

José Antonio de Abreu Fialho, além de possuir grande cultura cientí�ica e 
merecedor de vasta clientela, teve sólida formação literária. Era versado em 
letras latinas e assíduo na leitura dos clássicos. Dava exemplo de castiço da 
linguagem polida e da dignidade do estilo. Cultivou a fábula tendo recebido 
elogios do doutor Anastácio Luiz Bomsucesso, insigne mestre nesse gênero 
literário. Publicou também diversos discursos e orações fúnebres, como ao 
professor alemão Helmholty e ao oculista brasileiro Paula Fonseca. Colaborou 
em diversos órgãos da imprensa nacional e estrangeira e redigiu os Anais da 
Academia Nacional de Medicina.

Durante a sucessão de Gracco Cardoso no governo de Sergipe, o presidente 
da república, Arthur Bernardes, procurou um sergipano ilustre para o cargo e 
não envolvido com as disputas políticas locais. A personalidade consultada foi a 
de Abreu Fialho que, de pronto, declinou o convite, alegando não conhecer Ser-
gipe e não querer deixar suas atividades clínicas. Com sua rejeição, o escolhido 
para o cargo foi o diplomata Ciro Franklin de Azevedo.
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Lúcio Prado Dias, membro da Academia Sergipana de Medicina, em alusão 
ao artigo “Os Vinte Maiores Médicos Mineiros do Século XX”, do acadêmico 
Helio Begliomini, cita, ao seu ver, que, José Antonio de Abreu Fialho deva ser 
considerado, por analogia, um dos vinte maiores médicos sergipanos do século 
vinte2.

José Antonio de Abreu Fialho faleceu em 17 de março de 1940, aos 66 anos 
de idade.

2. Coluna “Vida Médica” da Infonet, de 9 de junho de 2006 (www.infonet.com.br).
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CADEIRA NO 3 – FUNDADOR

Perilo Galvão Peixoto1

1913-2002

Perilo Galvão Peixoto nasceu na cidade de Salvador (BA), em 8 de novembro 
de 1913. Era �ilho do industrial alagoano Fernando da Silva Peixoto e da sergipana 
Laura Galvão Peixoto. Mudou-se ainda criança para Penedo (AL), onde fez o 
primário no Colégio Anchieta, e o ginasial no Liceu Alagoano, em Maceió.

Graduou-se pela tradicional Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador, 
em 1935, e, logo em seguida, trabalhou como médico no Serviço de Hansenianos, 
em Maceió, sendo sempre uma autoridade nessa área. 

Em 1937, transferiu-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde se especializou 
em dermatologia e sí�ilis – uma das grandes pragas da época. Durante a II Guerra 
Mundial integrou o quadro de saúde da Aeronáutica. Atuou em várias instituições, 
tais como: Departamento de Saúde Escolar; Instituto de Aposentadorias e 
Pensões dos Bancários (IAPB) e Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 
Foi também assistente da cadeira de dermatologia e si�ilogra�ia da Faculdade 
de Ciências Médicas do Rio de Janeiro; assistente do professor Joaquim Mota na 
Fundação Gaff rée-Guinle; 2o secretário da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto, que muito agradece o �ilho de 
Perilo Galvão Peixoto, o jornalista Fernando José Moura Peixoto, pela gentileza de ter for-
necido grande parte do material ora consignado. Da mesma forma agradece a sua esposa, 
Maria José dos Santos Peixoto, pelo envio de diversas fotos. Também colaborou com infor-
mações o acadêmico Luiz Gondim de Araújo Lins. O texto seguiu estilo editorial do autor.
Nota: Foi encontrado no Boletim da Sobrames – RJ (1987-1988) seu prenome grafado 
como “l” duplo, “Perillo”. Entretanto, no título do documentário que seu �ilho organizou, 
mencionado no último parágrafo deste texto, seu prenome se encontra com apenas um 
“l”, “Perilo”, sendo esta a gra�ia correta.

erilo Galvão Peixoto1
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na gestão liderada por Oscar da Silva Araújo, atuando como redator-secretário dos 
Anais Brasileiros de Dermatologia e Si�ilogra�ia, e chefe da clínica dermatológica 
e si�ilográ�ica do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado 
do Rio de Janeiro (Ipase). 

Escreveu artigos cientí�icos nos Anais Brasileiros de Dermatologia, dentre 
os quais destacam-se: “O Antígeno ‘Lygranum’ e o Novo Sulfamídico na Doença 
de Nicola-Favre” e “Tumor Glômico”.

Atendeu inúmeros jogadores do Fluminense, seu clube de coração. Em seu 
consultório, na Cinelândia, tratou e curou o grande romancista alagoano Graci-
liano Ramos de incômodas verrugas nas pontas dos dedos, que o impediam em 
seu mister de escrever.

Perilo Galvão Peixoto casou-se, em 26 de maio de 1945, com a produtora 
musical, musicóloga e pianista, detentora de medalha de ouro da Escola Nacional 
de Música, Marina Quartin de Moura Peixoto. O casal teve dois �ilhos, Fernando 
José e Teresa Cristina, que lhe deram três netos.

Além de médico foi radialista. Estudioso e apaixonado por música erudita, foi 
uma das maiores autoridades do Brasil em ópera. Notabilizou-se, na década de 
1950, quando produziu e apresentou ao vivo na Rádio MEC (Ministério de Educação 
e Cultura), com transmissão direta do Teatro Municipal, os programas “Oferenda 
Musical” e “Ópera Completa”, o mais longevo do Brasil dedicado ao canto lírico. 
Descrevia e comentava os espetáculos, além de ouvir os cantores e músicos nos 
bastidores e as celebridades presentes na plateia. 

Costumava fazer reportagens musicais, entrevistando os grandes intérpretes 
estrangeiros que vinham ao Brasil. Depois, traduzia as entrevistas e as repassava 
em primeira mão para os ouvintes.

Ainda durante sua fase ativa de exercício da medicina que dividia com a 
função de radialista, foi canaricultor, dedicando-se à criação de canários da 
raça Roller. Nesse passatempo conquistou prêmios nacionais e internacionais, 
chegando a ser o presidente da Canaricultores Roller Associados Cariocas, a 
mais importante entidade, no gênero, em sua época.

Perilo Galvão Peixoto enviuvou-se, em 1975, e, em 1979, contraiu novas 
núpcias com Maria José dos Santos, auxiliar de enfermagem e assistente social.

Em 1992, seus dados biográ�icos e fotogra�ias passaram a integrar o acervo 
da Fundação Casa do Penedo, em Alagoas, constituindo-se num centro de 
divulgação e preservação da cultura penedense. 

Foi amigo de Herbert Moses, então presidente da Associação Brasileira de 
Imprensa, que o levou a integrar essa entidade ainda em 1950, e nela permaneceu 
por cerca de 52 anos. 

Perilo Galvão Peixoto foi membro da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ) e atuou como 
vogal na gestão liderada por Syllos de Sant’Anna Reis (1988-1989). No Boletim 
da Sobrames – RJ de 1996 está consignada sua crônica “O Grande Borges”. 
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Aos 75 anos, foi não somente membro titular-fundador da cadeira no 3 da 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), como também participou 
do grupo precursor que planejou, estruturou e viabilizou o sodalício sob a 
liderança de Marco Aurélio Caldas Barbosa, seu fundador. 

Em 1989, recebeu a medalha comemorativa de meio século como associado 
do Fluminense Futebol Clube, do qual era apaixonado torcedor.

Durante toda a vida sempre evitou publicidade espalhafatosa. A mídia, que 
ele tanto engrandeceu, o esqueceu. Já doente e recluso em sua casa no bairro 
do Catete, na zona Sul do Rio de Janeiro, ele não perdia a oportunidade e, com 
lucidez, relembrando a crise econômica, social, política e, sobretudo, moral que 
o país atravessava – e ainda atravessa – assim se expressou: A sensação que se 
tem no momento é que todo mundo é um ladrão, um assassino em potencial. É 
tudo questão de oportunidade. 

Perilo Galvão Peixoto, vítima de insu�iciência cardíaca e Alzheimer, veio a 
falecer em 16 de março de 2002, na cidade do Rio de Janeiro, com 88 anos de 
idade.

Seu �ilho, o jornalista Fernando José Moura Peixoto, organizou em home-
nagem aos seus pais os documentários: “Perilo Galvão Peixoto e Marina Moura 
Peixoto, Ícones que a Rádio MEC Esqueceu” e “Marina Moura Peixoto, 30 Anos 
de Ausência”. Essas obras têm exemplares na Biblioteca Bastos Tigre da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa (ABI). 
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CADEIRA NO 3 – SEGUNDO OCUPANTE

Emmanuel Alves1

1913-2005

Emmanuel Alves nasceu na cidade de Belém (PA), aos 9 de maio de 1913. 
Era �ilho de Manoel Antonio e Hildebrandina Augusta Alves. 

Em Belém fez o curso primário no Instituto Nossa Senhora de Nazareth 
(1919-1924) e o ginasial no Ginásio Paes de Carvalho (1925-1929).

Chegou ao Rio de Janeiro com 17 anos onde cursou o Instituto Superior de 
Preparatórios (1930-1931). Ingressou na Faculdade Fluminense de Medicina 
em 1932, graduando-se, em 1938.

Enquanto estudante frequentou vários estágios, tais como: laboratório de 
análises clínicas do Hospital-Escola São Francisco de Assis (1934-1935); se-
gunda enfermaria de clínica médica com o professor Gar�ield de Almeida no 
Hospital-Escola São Francisco de Assis (1935-1937) e auxiliar acadêmico do 
Hospital de Pronto-Socorro Souza Aguiar (1937-1938), dentre outros.

Casou-se com Alayde Rocha Alves com quem teve três �ilhos: Lea Maria, Lia 
e Luiz Carlos. Falecendo muito jovem a esposa, contraiu novas núpcias com Nadir 
Lyra Borinetti (Alves), em 1966. 

Foi professor do ensino técnico e concursado como cirurgião da Secretaria 
de Saúde e Assistência do Estado (DF – Guanabara, 1939). Trabalhou de 1939 a 
1966 no Hospital Getúlio Vargas, sendo chefe de plantão e chefe da clínica cirúr-
gica (1948-1952). Foi chefe interino do departamento médico da “Standard Oil 
Company of Brasil” (1939); traumatologista do Instituto de Aposentadorias e 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Omar da Rosa Santos e 
complementados pelos acadêmicos Abilio Kac e Helio Begliomini, este, no que se refere 
à relação de livros publicados. A redação seguiu estilo editorial do autor.

Emmanuel Alves1
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Pensões dos Industriários (Iapi, 1947-1952) e, ao aposentar-se, trabalhou como 
diretor do Hospital Manoel Arthur Villaboim (1966-1967) e no Centro de Saúde 
Pública “Bichat Almeida Rodrigues” (1975-1977).

Na faculdade de medicina foi assistente da cadeira de anatomia (1967-1968), 
mas não trilhou toda a carreira docente.

Emmanuel Alves escreveu três teses: Invaginação Intestinal para o Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões (aspirante, 1955); Psoíte Aguda para o Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões (titular, 1956) e Prenhez Ectópica Rota para livre-do-
cência de clínica cirúrgica da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade 
do Brasil (FNM – UB, 1956). Também preparou notável relatório sobre o “Pro-
grama e o Ensino de Anatomia Humana” (EUA, 1968), além de apostilas: “Guia 
de Anatomia”; “Guia de Dissecção”; “Anatomia Médico-Cirúrgica” (esta, em Nova 
Iorque, 1968).

Irrequieto e praticando habitualmente vários ramos da medicina, esteve 
no exterior em viagem de estudos, sendo assistente professor no Anatomy of 
New York Medical College (1968-1972) e, em seguida, adjunto de biologia celular 
(1972-1973) na New York University School of Medicine. Mereceu o prêmio da 
Students Association (1971) e foi Distinguished Teacher, em 1976.

Publicou numerosos trabalhos que versaram sobre “Ferimentos”, “Trata-
mento das Queimaduras”, “Fisiopatologia Articular”, “Agressões Químicas”, “Ab-
dômen Agudo”, “Uso de Penicilina” (1945), “Uso de Hidrolisado de Soro Bovino 
para Nutrição”; “Litíase Submentoniana”; “Prenhez Ectópica”, dentre outros que 
testemunham sua versatilidade.

Dentre os inúmeros cursos que ministrou salientam-se: História Natural 
para vestibular de medicina e odontologia no Curso Flamel (1932-1938); Medi-
cina e Cirurgia de Urgência no Pronto-Socorro do Rio de Janeiro (1937-1950); 
Técnica Operatória e Anatomia Médico-Cirúrgica na Escola de Saúde do Exército e 
da Marinha (em cadáveres); Anatomia Topográ�ica e Clínica Cirúrgica na Uni-
versidade Federal Fluminense e no Hospital Getúlio Vargas (1953).

Emmanuel Alves pertenceu à Sociedade Brasileira de Anatomia e trabalhou 
como clínico na Sociedade Hespanhola de Bene�icência. Recebeu o elogio do 
Ministro da Guerra pelos socorros prestados na grande Explosão de Gericinó 
no decurso dos exercícios da Força Expedicionária Brasileira (1944), e o elogio 
pelo governo do Distrito Federal (RJ) por organizar a estrutura dos serviços de 
urgência (1945). 

Escreveu numerosos livros, alguns deles havendo socorrido a várias ge-
rações de médicos: Dicionário Médico – Inglês-Português (1947 e 1992); Ci-
rurgia de Urgência (1954, 1955, 1956, 1957, 1962 e 1980); Vademecum de 
Anatomia Topográ�ica (1956); Medicina de Urgência (1956, 1960, 1968 e 
1976, totalizando seis edições brasileiras e uma espanhola); Vademecum Pré e 
Pós-Operatório (1957); Elementos de Anatomia e Fisiologia (1960 e 1965); 
Anatomia Odontológica (1962); Perguntas e Respostas Sobre Assuntos Mé-
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dicos (1964); Socorro Médico no Lar (1964); Anatomia Descritiva (1965); 
Anatomia Fisiológica (1966); Cirurgia de Emergência (1957 e 1980); Dicio-
nário Médico Ilustrado – Inglês-Português (2004) e Co-Diagnóstico Pós-Ope-
ratório da Peritonite (2004).

Emmanuel Alves trabalhou sempre com enorme entusiasmo. Residiu, su-
cessivamente, nas cidades de Belém, Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, Nova 
Iorque, Paquetá, Curitiba e, novamente, no Rio de Janeiro.

Ingressou, em 24 de novembro de 2000, na cadeira no 3 da Academia Bra-
sileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de José Antonio de 
Abreu Fialho.

Faleceu em 31 de janeiro de 2005, na cidade do Rio de Janeiro, aos 91 anos.
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CADEIRA NO 3 – TERCEIRO OCUPANTE

Omar da Rosa Santos1

Omar da Rosa Santos nasceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 20 de maio de 
1940. É casado com Otilia Madalena Lupi Santos com quem teve três �ilhos: Omar, 
Otilia Helena e Olímpia Maria.

Fez os estudos primários e das humanidades com os Irmãos Maristas no 
Externato São José, concluídos em 1958, com a medalha de excelência. Cursou 
a Escola de Medicina e Cirurgia na Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNI-RIO), graduando-se em 1964.

Enquanto estudante realizou os seguintes estágios: laboratório clínico 
(Hospital de Andaraí); medicina e cirurgia de urgência (Hospital Getúlio Var-
gas, Antonio Pedro e Souza Aguiar); obstetrícia (Maternidade Clara Basbaum) e 
anestesiologia; ginecologia (Fundação Bela Lopes de Oliveira); psiquiatria (C. S. 
Dr. Abílio); clínica médica (22a e 9a Enfermarias da Santa Casa de Misericórdia 
com professor Magalhães Gomes) e serviços do MEC (Hospital Gaff rée-Guinle) 
até �ins de 1964.

Após a formatura cursou especialização em reumatologia na cadeira de clí-
nica médica da Faculdade Nacional de Medicina, na Santa Casa, com o professor 
Jacques Houli e trabalhou sucessiva e paralelamente nos seguintes hospitais: 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Omar da Rosa Santos e a foto, 
por ocasião de sua posse na Abrames, é uma contribuição do acadêmico Daniel Pinheiro 
Hernandez.
Nota: Por ocasião do envio desta biogra�ia, em novembro de 2008, Omar da Rosa San-
tos estava também exercendo a presidência do Consórcio Brasileiro de Acreditação em 
Saúde e foi designado para coordenar a realização de dois livros: “Cinquentenário da 
Sociedade Brasileira de Nefrologia do Rio de Janeiro” (2010) e “Centenário da Escola de 
Medicina e Cirurgia da UNI-RIO” (2012).

mar da Rosa Santos1
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Hospital Antonio Pedro (UFF – Pronto Socorro e Maternidade, até 1967); Santa 
Casa do Rio de Janeiro (32a enfermaria e reumatologia, bolsista Capes 1965-1966); 
Posto ambulatorial 13 de maio (Iapb, 1965-1971); Hospital Universitário 
Gaffrée-Guinle – HUGG (MEC, 1965-1967); Ex-Samdu (Niterói, 1966-1977); 
Hospital Central da Aeronáutica (1968-1969); Hospital Francisco de Castro 
(isolamento, 1967-1971); Maternidade Clara Basbaum (1965-1966) e depois 
consultor clínico até 1981, e consultório privado, desde 1966 até o momento.

Omar da Rosa Santos ingressou na carreira docente no início de 1966 como 
auxiliar de ensino, passando a doutor em nefrologia (1971), professor assistente 
(1974), professor-adjunto (1976); regente (1981) e professor titular (1983) de 
clínica médica, por sucessivos concursos de provas e títulos na Escola de Medicina 
e Cirurgia (UNI-RIO), com atividades no Hospital Gaff rée-Guinle nas enferma-
rias 8a (1966-1981) e 7a (1981-), sendo responsável pelo setor de nefrologia que 
fundou, em 1967, e chefe de serviço da clínica médica, desde 1981. 

Foi também chefe de divisão médica hospitalar (1980-1982); vice-chefe 
de departamento de medicina (1987-1992); chefe do CTI (1986-1989); diretor 
da Escola de Medicina e Cirurgia (1988-1992); chefe de departamento de me-
dicina (2001-2007); professor responsável pelos cursos de especialização em 
clínica médica (desde 1981) e de nefrologia (desde 1986); integrante do con-
selho técnico-administrativo (desde 1981) do HUGG; integrante do conselho 
do departamento de medicina (desde 1977); do conselho do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde (1988-1992 e 2001-2008); conselho de ensino e pesquisa 
(1986-1992 e 2001-2008); do conselho universitário (2007-), dentre outros.

Prestou concursos para professor titular de nefrologia no Instituto de 
Pós-Graduação Médica Carlos Chagas (1979-); Faculdade de Medicina da UFRJ 
(1992, aprovado mas não indicado); Ponti�ícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (1994-), desta, havendo sido vice-diretor de escola médica por dois 
mandatos.

Foi aprovado nos seguintes concursos públicos: Suseme, Estado da Guanaba-
ra (1965); ex-Samdu (1965); Marinha de Guerra do Brasil (1965); Secretaria de 
Administração do Estado do Rio de Janeiro (1965); Ministério das Relações Ex-
teriores (1967); Companhia Siderúrgica Nacional (1970); Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (1970); ECFMG-USA (1970 – realizando estágio como Fellowship na 
Northwestern University – Chicago, Illinois, de junho de 1971 a fevereiro de 1972).

Omar da Rosa Santos ingressou no Tribunal de Justiça do Estado da Guana-
bara (1972) como chefe da secção médica; passou a chefe de serviço, de divisão 
e de departamento de saúde até 1991.

Trabalhou no Hospital do Andaraí (ex-Inamps) no pronto-socorro (1972-
-1981). Aí fundou e dirigiu o serviço nefrologia (1977-1996), aposentando-se. 
Os cursos de especialização em nefrologia (2 anos) no conjunto dos Hospitais 
Andaraí e Gaff rée-Guinle formaram cerca de 150 médicos em 29 anos; os de 
clínica médica, outros tantos.
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Prestou concurso de livre-docência em 1971, com as teses Per�is Ácido-Base 
e Eletrolítico nas Meningo-Encefalites; Estudo Paralelo e Seriado no Li-
quor e no Sangue Arterial, alcançando o título de doutor em clínica médica-
nefrologia. Também recebeu o título de livre-docente de clínica médica com a 
tese Contribuição ao Estudo da Nefropatia no Lúpus Eritematoso Sistêmi-
co (1983).

Frequentou os cursos de especialização em didática de educação superior (6 
meses, 1972) e administração hospitalar (PUC – Rio, 1978). Foi admitido, por 
exame vestibular, na Faculdade de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro (1973), co-
lando grau em 1977, havendo frequentado estágio (1976-1977, OAB no 10616E).

Indicado pela UNI-RIO, fez o curso de Política e Estratégia Nacional (1984) 
na Escola Superior de Guerra – ESG (TE – Educação Superior no Brasil – Pro-
blemas e Perspectivas). Em 1989, 1994, 1999 e 2004 frequentou, respectiva-
mente, os cursos de atualização. Em 1990 e 1995, foi convidado a participar de 
atividades de estudos especiais. Ao todo ofereceu 7 monogra�ias à ESG.

Editou dois livros-texto: Doenças dos Rins (em coautoria, 1988) e In-
su�iciência Renal Aguda (1992). Em preparação encontra-se o Atlas de Pa-
tologia Renal na Insu�iciência Renal Aguda. Foi também coeditor do volume 
no Congresso Internacional de Educação Médica da Academia Nacional de 
Medicina (2000) e editou o livro Fioravanti Di Piero, Centenário – Fortunate 
Senex (2004). Publicou dois livros de contos Permanece(c/ss)ências (2001) e 
Lucubre(c/ss)ências (2008).

Escreveu cerca de 30 cartas, 10 crônicas e 10 poesias, havendo recebido 
prêmios e menções honrosas em 12 oportunidades. Redigiu e colaborou efetiva-
mente em 130 textos completos publicados em periódicos médicos; fez publicar 
cerca de 600 resumos de trabalhos técnicos incluídos em anais de congressos; 
escreveu 12 editoriais; 17 trabalhos monográ�icos/tese/memórias; 40 capí-
tulos em livros-texto; proferiu cerca de 50 discursos; cerca de 500 palestras/
conferências/aulas a convite; frequentou mais de 300 congressos/jornadas e 
integrou cerca de 200 bancas examinadoras em concursos pro�issionais em 
diversos graus de docência e da vida acadêmica.

Omar da Rosa Santos pertence à Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN, 
1968-); Sociedade Brasileira de Reumatologia (1965-) e Internacional Society of 
Nephrology (1972-). Tem participado do corpo editorial dos periódicos: Jornal 
Brasileiro de Nefrologia (8 anos); Anais da Academia Nacional de Medicina (12 
anos); Rio-Rim News (10 anos) e Kidney: A Current Survey of World Literature 
(USA, 16 anos).

Foi presidente da SBN – Regional do Rio de Janeiro (1981-1983) e integrou 
seus conselhos consultivo e �iscal. Foi fundador da clínica UNI-RIM Nefrologia 
Ltda. em 1979, onde mais de 1.200 pacientes tiveram tratamento substitutivo 
da função renal em 29 anos. Pertence também à Sociedade Brasileira de Médicos 
Ecritores (Sobrames – RJ) e à Ordem dos Jornalistas do Brasil.
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É membro titular das seguintes academias: Academia Brasileira de Reuma-
tologia (1980), cadeira no 1, sob a patronímica de Pedro da Silva Nava; Acade-
mia Fluminense de Medicina (1992), cadeira no 6, sob a patronímica de Miguel 
Couto; Academia Brasileira de Medicina Militar (1994); Academia de Medicina 
do Rio de Janeiro (1997); Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação 
(2000) e Academia Carioca de Letras (2007). É membro honorário da Acade-
mia de Medicina do Amazonas (1999); Academia de Medicina do Piauí (2000); 
Força Aérea Brasileira e Fellow International da Medical Health Association. É 
também membro correspondente da Real Academia Nacional de Medicina de 
Espanha; Academia Mariana dos Açores e a Academia de Medicina do Ceará. 
Teve encargos de direção em 19 mandatos acadêmicos bienais.

Omar da Rosa Santos ingressou como membro titular da Academia Nacional 
de Medicina, em 20 de junho de 1989, na cadeira no 17 da secção de medicina, 
sob a patronímica de Carlos Pinto Seidl. Nessa ocasião concorreu com a memó-
ria Contribuição ao Conhecimento das Nefropatias Vinculadas à Infecção 
pelos Vírus da Imunodeficiência Humana (1989, 147 páginas). 

Omar da Rosa Santos ingressou, em 18 de novembro de 2005, como terceiro 
ocupante da cadeira no 3 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), 
sob a patronímica de José Antonio de Abreu Fialho. Nessa entidade recebeu 
prêmios em concursos tanto na modalidade de prosa quanto em versos.

Omar da Rosa Santos recebeu os prêmios “Torres Homem” (1966) da So-
ciedade Brasileira de Reumatologia; “Silva Araújo Roussel” (1979) da Acade-
mia Brasileira de Medicina Militar; “Destaque” (1997) da European Dialysis and 
Transplantation Association; “Destaque Cultural” (2007) da União Brasileira de 
Escritores; “J. A. Aguiar” (2008) da Sociedade Brasileira de Nefrologia do Rio de 
Janeiro; 59 prêmios escolares (1950-1958) e 12 prêmios por contos e crônicas 
(1999-2007) na Sobrames, Abrames, CRM – Bahia e Sociedade Brasileira da His-
tória da Medicina.
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CADEIRA NO 4 – PATRONO

Miguel Callile Júnior1

Miguel Callile Júnior nasceu no dia 22 de novembro de 1917, na cidade de 
Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. Diplomou-se pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1949.

Especializou-se em psiquiatria e galgou a carreira universitária, conquistando 
título de livre-docente da Faculdade de Medicina da UFRJ. 

Miguel Callile Júnior tornou-se afamado psiquiatra. Ele, juntamente com o pro-
fessor Antônio Carlos de Moraes Passos, criaram, em 1968, o termo “hipniatria”, 
como sendo “a prática da hipnose pura ou associada com fármacos no exercício do 
ato médico”. Essa nomenclatura tem como analogia outros termos de especialida-
des médicas, tais como pediatria, psiquiatria, foniatria, �isiatria etc., onde o su�ixo 
grego yatros (médico) origina iatria que signi�ica “ato médico”. O termo hipniatria 
tinha como meta substituir o vocábulo “dehipnotizar”. Foi consignado na tese de 
Moraes Passos, em 1974, sendo aceito pelas escolas de hipnose do Brasil. 

Miguel Callile Júnior foi também fundador da Sociedade de Análise Existencial 
e Psicomaiêutica (Saep), em 5 de maio de 1985. A propósito, ele mesmo refere 
no boletim no 1 do “Jornal Existencial” (on line) da Saep, de fevereiro de 1987, 
que começou a conceber o termo “psicomaiêutica” em 1968, de�inindo-o como 
uma “abordagem clínico-psiquiátrica a partir de um ponto de vista fenome-
nológico-existencial”. Tais conceitos serviram-lhe como tese de doutorado e 
de livre-docência, além de ter escrito o livro Psicomaiêutica pela Companhia 
Brasileira de Artes Grá�icas.

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelos acadêmicos Simão Arão Pecher e Luiz Gon-
dim de Araújo Lins; complementados pelo acadêmico Helio Begliomini, que contribuiu 
também com a foto. Texto redigido segundo estilo editorial do autor.

Miguel Callile Júnior1
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Miguel Callile Júnior era poeta e contista de grande quilate. Foi membro titular 
da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, Regional do Estado do Rio de Janeiro 
(Sobrames–RJ). Num discurso solene por ocasião do Dia do Médico, ressaltou a 
dualidade homem-médico, dando ênfase à medicina social e não à socialização da 
medicina, empacada na demagogia da política de sistemas arcaicos.

Participou, ainda que por pouco tempo, com muito ardor e a�inco do grupo de 
médicos que planejou e estruturou a Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames), ao lado de Mateus Vasconcelos, seu idealizador, e sob a liderança de 
Marco Aurélio Caldas Barbosa, seu fundador e primeiro presidente.

Miguel Callile Júnior faleceu antes da instalação da Abrames, ocorrida em 26 
de maio de 1989, no Palácio da Cultura Gustavo Capanema, na cidade do Rio de 
Janeiro. Devido ao seu trabalho e interesse pela causa da Abrames, seus pares 
resolveram homenageá-lo como patrono da cadeira no 4 desse sodalício.
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CADEIRA NO 4 – FUNDADOR

André Petrarca de Mesquita1

1914-1998

André Petrarca de Mesquita nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1914. 
Diplomou-se em medicina, em 1935, e especializou-se em dermatologia e 
hansenologia, tornando-se professor dessa especialidade na Faculdade de 
Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 

Salienta-se que foi também professor de história, graduado pela Faculdade Na-
cional de Filoso�ia, lecionando no ensino médio no antigo Estado da Guanabara.

Foi professor-visitante; professor-adjunto e professor livre-docente da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). Sua tese 
de livre-docência, em 1975, intitulou-se Naevus Fusco-Coeruleus Ophtalmo-
Maxillaris (OTA – 1939): Novo de OTA.

Obteve bolsa de estudos do governo francês para estudos em clínica der-
matológica no Hospital S. Luiz, em Paris. Participou de vários cursos, jornadas e 
congressos relacionados à dermatologia e à hansenologia, tanto na condição de 
aluno quanto de docente. 

Obteve o 1o lugar no concurso de hansenologia da Secretaria de Saúde do 
Estado da Guanabara (Suseme); publicou mais de 80 trabalhos relacionados à 
sua especialidade e recebeu diversos títulos e homenagens.

Teve atuação marcante entre seus pares. Na Sociedade Brasileira de 
Dermatologia foi 2o secretário (1944-1945), 1o secretário (1951-1952) e diretor 
de biblioteca (1987-1988). Na regional do Estado do Rio de Janeiro da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia foi vice-presidente, em 1969, na gestão de Sylvio 
Fraga, e presidente, em 1970. 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. Dados gentilmente comple-
mentados pelo acadêmico Simão Arão Pecher. A redação seguiu estilo editorial do autor.

ré Petrarca de Mesquita
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Dentre os vários artigos cientí�icos que escreveu, encontra-se indexado: 
“Como Combater a Hanseníase” publicado nos Anais Brasileiros de Dermatolo-
gia [61(2): 79-80, 1986].

André Petrarca de Mesquita foi membro titular-fundador da Sociedade Bra-
sileira de Médicos Escritores – Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – 
RJ), sendo seu presidente no biênio 1978-1979. Em sua gestão foram instituídas 
as tertúlias Pauca Sede Bona realizadas, mensalmente, quando seis dos membros 
da regional �luminense da Sobrames apresentavam trabalhos inéditos para con-
frades e confreiras, além de pessoas interessadas em atividades literárias.

Atuou também como vice-presidente da Sobrames nacional e recebeu 
dessa entidade o título de membro honorário. Participou de várias tertúlias e 
congressos da entidade, inclusive em nível mundial: na Grécia, Itália, Espanha e 
Bélgica promovidos pela Union Mondiale des Écrivains Médicins (Umem).

Encontram-se 5 poemas seus consignados nos Anais do X Congresso Brasi-
leiro de Médicos Escritores realizado em Curitiba (PR, 1984) e 15 poemas seus 
consignados nos Anais do XII Congresso Brasileiro de Médicos Escritores reali-
zado em Maceió (AL, 1988).

Esteve presente na capital paulista, na Pizzaria Ilha de Cós – Vila Clementino, 
em 17 de setembro de 1988, juntamente com Maria José Werneck, Syllos de 
Sant’Anna Reis e Paulo Silva de Oliveira, cujo nome artístico é Paulo Fatal, todos 
membros da Sobrames – RJ, a �im de fundar a regional paulista da Sobrames e 
dar posse à sua primeira diretoria. 

André Petrarca de Mesquita foi considerado membro-fundador da cadeira 
no 4 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sendo, contudo, o 
único que não tomou posse por ocasião da instalação do sodalício, em 26 de maio 
de 1989, mas sim, em 28 de novembro de 1990. Teve o privilégio de ter como 
patrono Miguel Callile Júnior, um dos integrantes do grupo de precursores que 
atuou no planejamento da entidade, mas que faleceu antes de sua instalação. Na 
Abrames, André Petrarca de Mesquita ocupou o cargo de 2o tesoureiro no biênio 
1994-1995. 

Escreveu em prosa (conto), mas particularmente dedicou-se à poesia, 
recebendo premiações em ambos os gêneros. Deixou os seguintes livros em 
versos: O Sublime e o Sórdido (1958); Coletânea Poética no 1 (1984) e 
Coletânea Poética no 2 (1990).

André Petrarca de Mesquita faleceu em 30 de novembro de 1998, aos 84 
anos de idade.
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CADEIRA NO 4 – SEGUNDO OCUPANTE

Simão Arão Pecher1

Simão Arão Pecher nasceu em Belém, estado do Pará, aos 10 de janeiro de 
1944. É �ilho único do artista plástico Nuta Wolf Pecher e de Syme Zagury Pe-
cher. Estudou o primário e o ginásio em Macapá, estado do Amapá, e o curso 
cientí�ico no Rio de Janeiro.

Ingressou, em 1963, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Pernambuco, em Recife. Retornou ao Rio de Janeiro, em 1968, onde concluiu o 
sexto ano do curso de medicina e realizou pós-graduação em alergia e dermato-
logia na Santa Casa de Misericórdia da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com bolsa de estudo pelo Conselho Nacional de 
Pesquisas (CNPq), em 1969. Nesse mesmo ano foi professor-assistente de doen-
ças infecciosas e parasitárias da Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro, atual UNI-RIO. 

De janeiro a abril de 1970 che�iou o departamento de alergia da clínica de 
otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Em maio de 1970 foi 
convidado para ministrar a disciplina de dermatologia na Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, destacando-se em primeiro 
lugar no concurso para professor de imunologia na Faculdade de Farmácia e 
Bioquímica e, em segundo lugar, para professor de microbiologia na Faculdade 
de Medicina dessa universidade.

Obteve o título de especialista em alergia e imunopatologia através de con-
curso pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Alergia e 
Imunopatologia, em 1973, bem como de especialista como médico do trabalho 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Simão Arão Pecher e redi-
gidos segundo estilo editorial do autor.

imão Arão Pecher1
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pelo Ministério da Educação e Cultura, em 1975. No concurso público nacional do 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) realizado em 1976, foi aprovado 
em primeiro lugar em alergia e em quarto lugar em dermatologia. No mesmo ano 
foi classi�icado para o cargo de professor titular de dermatologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Amazonas. 

Foi um dos fundadores da Unimed de Manaus (Cooperativa de Trabalho Mé-
dico) e pertence ao seu quadro como alergista e dermatologista desde 1980. É 
especialista em alergia e imunologia; em medicina do trabalho e em dermatologia 
pelo Conselho Federal de Medicina desde 1982.

Simão Arão Pecher é sócio-efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD); membro-fundador da Regional do Amazonas da Associação Brasileira de 
Alergia e Imunopatologia (Asbai); membro-fundador da regional do Amazonas da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD); membro-fundador da Re-
gional do Amazonas da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames – 
AM); membro-fundador da Associação Amazonense de Artistas Plásticos (Amap); 
membro-fundador do Instituto de História da Medicina do Amazonas (IHMA); 
membro-internacional da American Academy of Dermatology (AAD) e imortal da 
Academia Santamarense de Letras (1988, São Paulo); da Academia Brasileira e 
Médicos Escritores (Abrames, Rio de Janeiro, 1999 – cadeira no 4, cujo patrono é Mi-
guel Callile Júnior) e da Academia Amazonense de Medicina (2004 – cadeira no 60).

Como distinções destacam-se: da Associação Médica do Amazonas (1971); 
do Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Amazonas (1972) e da Câmara Municipal de Manaus (1976). Recebeu carta de 
elogio do magní�ico reitor da Universidade Federal do Amazonas pelo trabalho 
médico e de pesquisas cientí�icas realizados na área de fronteira Brasil-Colôm-
bia-Peru-Venezuela (cidades de Tabatinga, Benjamim Constant, Ipiranga, Vila 
Bitencourt, Cucuí, Estirão do Equador e Palmeiras) durante a “Operação Ama-
zônia: Um Desa�io para uma Ação Comunitária”, no período de 1 a 31/7/1978. 
(Portaria 860/78). Também recebeu elogio do Exército e do Mobral (Movimento 
Brasileiro de Alfabetização), através da carta no 400/78/RJ/PRESI/GEPAC, em 
18 de agosto de 1978, pelo mesmo motivo acima.

Simão Arão Pecher obteve os títulos de Prominent Member of Distinction of 
Who´s Who International (1984) e de comendador da Ordem do Mérito da Cultura 
e Cavaleiresca de Santo Amaro (São Paulo, 1988).

Recebeu o prêmio Governo do Estado do Amazonas com o ensaio “Trepone-
matoses” (Manaus, 1983). Foi agraciado com a medalha de honra ao mérito pelo 
Instituto Brasileiro de Antropologia da Amazônia (Manaus, 1981); a medalha 
Imperador Dom Pedro II pela Ordem do Mérito da Cultura e Cavaleiresca de 
Santo Amaro (São Paulo, 1989) e a comenda Oswaldo Cruz da Sociedade Cívica 
Cultural Brasileira (Santa Catarina, 1999). 

Desde 1968 publicou doze trabalhos cientí�icos em revistas internacionais 
e treze em revistas nacionais. Ministrou duas dezenas de conferências inter-
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nacionais em Miami, New Jersey (EUA), Amsterdan (Holanda), Buenos Aires 
(Argentina) e mais de cinquenta no Brasil. 

Participou desde 1968 de uma centena de jornadas e congressos médicos no 
Brasil e no exterior; do curso internacional de aperfeiçoamento cosmetológico (Ci-
peco, Buenos Aires, Argentina, 1978) e da residência em dermatologia no Mount Sinai 
Hospital Medical Center – Department of Dermatology, Miami, Florida (EUA, 1985). 
Frequentou mais de cinquenta cursos de atualização nas suas especialidades.

Nas artes plásticas, Simão Arão Pecher obteve medalha de ouro pelo Insti-
tuto Brasileiro de Antropologia da Amazônia (Manaus, 1981); menção honrosa 
no 3o Salão Universitário da Universidade Federal do Amazonas (Manaus, 1981) 
e confeccionou os cartazes o�iciais do 15o e 20o aniversários da União Brasileira 
de Escritores – Amazonas (1981 e 1986). Participou de vinte e três exposições 
coletivas de pintura em Manaus, Belém, Boa Vista, Teresina, Recife, Rio de Janeiro 
e realizou quatro exposições individuais em Manaus (de 1980 a 1988), em Teresina 
(Piauí, 1982) e uma internacional em New Jersey (EUA, 1984).

Tem atuado em vários congressos da Sociedade Brasileira de Médicos Escrito-
res. Em 1982, fez o lançamento do livro Ecolemas – Poemas Ecológicos Concre-
tos no 2o Encontro Norte-Nordeste de Escritores da União Brasileira de Escritores, 
em Teresina (PI), e sua 2a edição, em 1986, pela Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores (Sobrames), em Salvador (BA). Já está no prelo a terceira edição.

Ministrou as seguintes conferências: “Estudos Ontológicos da Amazônia: O 
Ritmo Marabaixo” na Sobrames, em Salvador (BA, 1986); “Doenças Tropicais 
em Relação ao Caráter Devastador na Amazônia” no IX Encontro de Ecologia do 
Amazonas, em Manaus (AM, 1987); e “Lendas e Mitos Indígenas da Amazônia” 
no 1o Congresso Internacional de Médicos Escritores de Língua Portuguesa, em 
Recife (PE, 1993). 

Foi colaborador do Jornal MOAN (Movimento Alma Negra) de Manaus (AM, 
1988); participante com vários poemas, contos e prosas na Revista do IHMA & 
Sobrames – AM, em Manaus (1986 a 1991); na Antologia Poética de Cidades 
Brasileiras (Shogun Arte, 1986); na Antologia em Versos do Movimento Poé-
tico em São Paulo (PJ Editores, 1991); no livro Per�il Literário dos Presidentes 
(2000-2002); em anais de diversos congressos da Sobrames, destacando-se os 
de Belém (Pará, 2003); Maceió (Alagoas, 2006) e menção honrosa no 12o Con-
gresso da Sobrames com o poema “É o Barquinho” (Maceió, 1988). 

A maioria dos seus poemas é musicada. Compôs desde 1986: “Morena Ca-
bocla” (samba); “Deusa da Luz” (samba-enredo); “Gamação” (pagode), “Júri 
Popular” (samba); “Marabaixo” (samba-enredo), “Itacoatiara – Mito, Força e 
Beleza” (samba-enredo); “Mitos e Carnavais de Todos os Tempos” (samba-enre-
do); “Minha Amada” (bolero); “Niña en Margarita” (merengue); “Ana en Curaçao” 
(merengue); “Kluloteinu – Nossas Núpcias” (ora israelense) e “Terceiro Milênio” 
(samba). Todos os sambas-enredo foram gravados e cantados por multidões no 
Sambódromo de Manaus, durante os des�iles das escolas de samba do grupo 
especial (Ipixuna e Balakoblaku) nos carnavais de 1987, 2002 e 2004.
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CADEIRA NO 5 – PATRONO

João José Buarque Lima1

1903-1976

João José Buarque Lima nasceu aos 24 de junho de 1903, na cidade de 
Fortaleza do Brum, no estado de Recife (PE). Era �ilho de João Buarque Lima e 
de Josepha de Albuquerque Maranhão Buarque Lima.

Casou-se em 1928, na cidade do Rio de Janeiro, com Alfredina Lopes, 
posteriormente, Alfredina Buarque Lima, e desse conúbio nasceram seis �ilhos: 
Maria Isabel (médica), Hugo (médico), Luiz (médico), Denise (jornalista), Leda 
(advogada) e José Cláudio (advogado).

Muito estudioso e lutador, formou-se em 1924, aos 21 anos, como químico 
industrial, em Niterói, pelo Curso de Química Industrial Agrícola, anexo à antiga 
Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, que deu origem à Escola 
Nacional de Química, em 1933. Foi o orador da turma e desenvolveu grandes 
pesquisas na área de bioquímica.

Fundou o curso Leão XIII, destinado à preparação de alunos para vestibulares, 
assim como para as carreiras militares. Lecionou aí durante seis anos, tempo 
em que cursava a faculdade de medicina. Graduou-se, em 1934, pela Escola de 
Medicina e Cirurgia do Instituto Hahnemannianno do Brasil – a segunda mais 
antiga da cidade – sendo, novamente, orador da turma.

1. O texto é uma contribuição do acadêmico Helio Begliomini com foto e dados gentil-
mente complementados pelo acadêmico Omar da Rosa Santos, que os obteve da médica 
Maria Isabel Buarque Bretas, �ilha mais velha de João José Buarque Lima. A redação 
seguiu estilo editorial do autor.
Nota: As informações recebidas e as referências encontradas citam-no como João José 
Buarque ‘de’ Lima. Entretanto, os dados passados pela sua �ilha mais velha apontam que 
seu nome correto é João José Buarque Lima, sem o ‘de’.

ão José Buarque Lim
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Após a sua formatura abriu consultório e em seguida começou a trabalhar na 
Casa de Saúde – entidade que dirigiu por muito tempo –, locais nos quais atuou 
durante toda a sua vida. Tornou-se cirurgião e serviu como capitão-médico na II 
Guerra Mundial. Dirigiu também por duas gestões o Instituto de Aposentadorias 
e Pensões dos Estivadores e Transportes de Cargas (Iaptec). 

João José Buarque Lima foi expressiva �igura da medicina brasileira. 
Trabalhou como pesquisador e galgou, por concurso, a condição de professor 
livre-docente da 1a cadeira clínica cirúrgica da Escola de Medicina e Cirurgia da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNI-RIO), cujo catedrático era 
o professor Scilio Pereira Lima. Posteriormente, regeu como catedrático interino 
durante 4 anos a 2a cadeira de clínica cirúrgica, por ocasião do afastamento do 
catedrático Augusto Paulino Filho, não podendo prestar concurso em virtude de 
problemas de saúde. Suas aulas eram prolongadas e assistidas até mesmo por 
seus colegas que o chamavam de mestre. 

Como pesquisador descobriu métodos e a técnica da cesariana sem sutura do 
útero. Apresentou tema livre sobre esse método na XXI Jornada Brasileira de Gine-
cologia e Obstetrícia, realizada em Brasília, provocando polêmica naquela ocasião.

O procedimento acabou sendo adotado por vários seguidores, principalmente 
os jovens da nova geração médica. Aplicou essa técnica em centenas de pacientes 
durante 25 anos, com total êxito, inclusive em sua �ilha médica, Maria Isabel, em 
três cesarianas. 

João José Buarque Lima foi agraciado por Le Monde Medical, em 29 de no-
vembro de 1947, por estudos apresentados nessa entidade. Tornou-se membro 
do Collège Internacional de Cirurgiens, em 23 de maio de 1953, e membro titular 
do Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, em 29 de maio de 1967.

Em 15 de outubro de 1966 foi considerado grande benemérito da Casa dos 
Artistas, a qual ajudou a fundar, colocando seus conhecimentos de medicina à 
disposição dos artistas.

João José Buarque Lima era grande conhecedor das literaturas brasileira, 
portuguesa, francesa e inglesa. Também se destacou como escritor, particular-
mente como contista e poeta, deixando vários livros publicados. Escreveu Bos-
quejos Literários e Saudades, Belezas e Angústias da Cirurgia e Cartas a 
Meus Filhos, dentre outros. No acervo da Biblioteca Nacional encontram-se dois 
livros de sua lavra e um artigo: Miosótis (rimas sem metro, 1941); Imagens de 
Sonhos (poemas, 1949) e “Cesariana sem Sutura do Útero” contido na Separata 
de Resenha Clínico-Cirúrgica (Ano XXXII – no 2 – fevereiro, 1963).

Em 1946, ao deparar com a demolição da escola e o do hospital onde 
percorrera como aluno (1929-1934), registrou com emoção e saudades sua 
convivência com os colegas, mestres e funcionários num pequeno livro intitulado 
A Velha Escola. Seguem abaixo alguns excertos dessa obra:

(...). Acontece, porém, que a velha Escola e o Hospital Hahnemannianno foram 
abaixo, para, sobre o mesmo terreno, levantarem os tempos modernos e seus novos 
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templos. Vendo, certo dia, esboroadas aquelas paredes que foram tão amigas e tão 
gasalhosas, eu fui, sem querer, recordando homens e fatos que mais fortemente se 
haviam �ixado na memória.

 Queremos, entretanto, defender a excelência das lições que ouvimos, entre 
paredes úmidas e muros carcomidos à luz de lâmpadas desnudas, fazendo �ila para 
os microscópios pouco numerosos, apertando-nos em laboratórios estreitos, sen-
tando-nos em bancos desconfortáveis, mas fazendo ótimas dissecções com Vinelli 
Baptista e perigosas provas de técnica operatória com Augusto Paulino Filho. 

Quantas vezes a noite nos encontrou nessa faina, assistindo autópsias de 
Magarino Torres e estudando aqueles corações que nos apresentava em bandejas 
e que eram tanto do gosto desse sábio. Outro professor que nos encheu de encanta-
mento é Rodrigues Lima. Na sua linguagem, a Obstetrícia perdeu completamente 
a tradição de especialidade restrita para alcandorar-se à eminência que os povos 
mais adiantados de há muito lhe concederam. Entre os docentes daquela época, 
Jorge de Rezende destacou-se por uma imensa boa vontade conosco.

O professor é a luz e não a sombra. Oscar Vieira de Souza �icava conosco na 
cadeira de Química até as 21 horas, preocupado em ministrar o ensino com o 
maior desvelo possível. Tivemos muita sorte em nosso curso na Escola de Medicina 
e Cirurgia, pois, de um modo notável, os professores não eram faltosos. Deolindo 
Couto, por exemplo, era de uma precisão cronométrica. Nunca ria na aula e parecia 
sempre mal-humorado, trazendo os cenhos carregados. Mas que aulas! Claro, 
metódico, profundo, nunca vacilou, nem tampouco a grande cultura atrapalhou 
jamais a sistemática lúcida e brilhante da aula. Custódio Martins dava matéria em 
quantidade. Ameaçava todo o mundo dentro da sua camaradagem e podia fazê-lo, 
sem ferir, porque todos gostavam muito dele e éramos sinceros admiradores das 
suas qualidades de ensino.

Guerreiro Faria desde o primeiro instante entrou na posse absoluta da nossa 
simpatia. Arranjava sempre casos elucidativos em doentes de sua clínica priva-
da, servia-se de seus instrumentos, queria que todos olhassem no cistoscópio, que 
examinassem radiogra�ias, que palpassem, que introduzissem beniqué, que son-
dassem, que examinassem fazendo diagnósticos diferenciais, que assistissem às 
intervenções, tudo na máxima camaradagem e boa vontade.

Paulo de Carvalho não manda dizer, diz. É rigoroso, mas equilibrado nas 
notas. Não dá um grau de favor a ninguém, porque o grau não lhe pertence, antes, 
é patrimônio do aluno e o aluno ganha o que merece. Se todo professor fosse do 
feitio de Paulo de Carvalho, fazer um curso de medicina seria tarefa para poucos. 
Podia-se dividir o curso em duas etapas: antes e depois de Paulo de Carvalho.

Ugo Pinheiro Guimarães é antes de tudo um mestre, é professor para profes-
sores. Como professor excede a capacidade do aluno, transpõe o limite das suas 
atribuições e vai, pela vertente afora, como um rio caudaloso em terreno aciden-
tado, a dar saltos de cachoeira ao longo do curso. Conhecemos o professor Augusto 
Paulino já cansado. O brilho de suas aulas era o mesmo que seus discípulos mais 
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antigos descreviam. A história da Cirurgia no Brasil, de há tempos reservou um 
lugar, muito especial e muito destacado, à sua veneranda �igura.

Na velha Policlínica Geral encontramos, certa manhã de começo de ano 
letivo, o professor Ramos e Silva. Naquele serviço a cargo do professor Parreiras 
Horta, víamos desde a escabiose banal à lepra terrível, e um mundo de sofredores 
resignados, envergonhados, tementes, enxameava pelos corredores e salas, uns 
com a repugnância dos outros, mas todos tocados de uma tristeza inconsolável. 
Era de ver a brandura com que o professor Ramos e Silva fazia ansiosamente 
des�ilar, ante seus olhos de sábio, aquela multidão ansiosa de ouvi-lo, conhecedora 
da sua tradição de especialista notável.

Galhardo era um dos apaixonados da medicina, desses que encarnam a alma 
do médico e que, de começo ao �im da sua carreira, vivem em permanente desvelo 
e abnegação. Muitos alopatas de valor foram ao seu consultório para tratar-se e 
a pessoas de sua família. Entre os professores homeopatas que tivemos, Dias da 
Cruz foi absolutamente brilhante. As aulas do professor Dias da Cruz tinham a 
assistência quase total da turma, a presença de médicos e estudantes de fora e, por 
isso, a sala regurgitava.

O professor José Guilherme ainda não era catedrático de Radiologia em nosso 
tempo, nós, porém, assim o considerávamos. Tendo feito na Alemanha minucioso 
curso da sua especialidade, convivendo com notáveis, veio para o nosso meio com 
o entusiasmo e o otimismo de uma alma excelente.

Vieira Romero foi o nosso paraninfo, escolhido num pleito honesto; que a 
ninguém surpreendeu. Várias gerações anteriores o haviam já consagrado. Seu 
nome espalhou-se pelo Brasil e pelo continente, nas páginas amigas dos seus livros, 
modelos de ordem, equilíbrio, de clareza, de observação. (...).

João José Buarque Lima, já aposentado, voltou aos 70 anos a frequentar a 
disciplina do professor Josias de Freitas. Faleceu em consequência de infarto, na 
cidade do Rio de Janeiro, em 20 de novembro de 1976, aos 73 anos.
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CADEIRA NO 5 – FUNDADOR

Syllos de Sant’Anna Reis1

1926-1997 

Syllos de Sant’Anna Reis nasceu em 15 de dezembro de 1926. Graduou-se 
pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
em 1951.

Foi membro titular da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regio-
nal do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ), seccional inicialmente surgida 
como representante do Estado da Guanabara, sendo seu tesoureiro (1986-1987 
e 1990-1991), vogal (1992-1993) e presidente. 

Durante seu mandato na presidência da Sobrames – RJ (1988-1989) deu 
total apoio a Maria José Werneck, ex-presidente da regional �luminense e então 
vice-presidente da Sobrames nacional (1988-1990), para que fundasse a regio-
nal paulista da Sobrames. Assim, esteve pessoalmente na capital paulista, em 17 
de setembro de 1988, na Pizzaria Ilha de Cós, na Vila Clementino, juntamente 
com Maria José Werneck, Paulo Silva de Oliveira, cujo nome artístico é Paulo Fa-
tal, e André Petrarca de Mesquita, também ex-presidente da regional �luminense 
(1978-1979), para não somente fundar a seccional paulista, mas também dar 
posse à sua primeira diretoria.

Syllos de Sant’ Anna Reis foi frequentador assíduo de tertúlias e de encontros 
da Sobrames. Escrevia em prosa e, particularmente, em versos, depreendendo-se 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
Nota: A fotogra�ia, que se encontra em condições técnicas desfavoráveis, foi obtida com 
grande sacri�ício do �ilme de instalação da Abrames, solenidade ocorrida em 26 de maio 
de 1989. A preservação e recuperação do �ilme se deveram ao jornalista Fernando Mou-
ra Peixoto, �ilho do acadêmico Perilo Galvão Peixoto.

los de Sant’Anna Reis1
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nos Anais da Sobrames – RJ os seguintes trabalhos nesse gênero: “Ao Poeta Carlos 
Drummond de Andrade”; ”Gerações”; “O Cigarro”; “Pau-Cebola” e “Metamorfose”.

Na inauguração da secção “Médicos Escritores” da revista “Senecta” do 
Laboratório Merck SA, no 1 (1986), Syllos de Sant’Anna Reis publicou seu conto 
“O Mouchoir”. Consta também no acervo da Biblioteca Nacional uma monogra�ia 
sua intitulada Artroses (1970).

Não somente foi membro titular-fundador da cadeira no 5 da Academia 
Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), como participou do grupo precur-
sor que planejou, estruturou e viabilizou o sodalício sob a liderança de Marco 
Aurélio Caldas Barbosa, seu fundador. Atuou na primeira diretoria da Abrames 
(1989-1991), onde exerceu o cargo de 1o tesoureiro.

Syllos de Sant’Anna Reis era discreto, calmo, de índole simples, participativo, 
muito atuante, que, sem alarde, demonstrou muito amor e ardor à causa da 
Sobrames e da Abrames. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em maio de 1997, 
com 70 anos de idade.
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CADEIRA NO 5 – SEGUNDO OCUPANTE

Sérgio Bittencourt Sampaio1

Sérgio Salusse Bittencourt Sampaio nasceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 
26 de janeiro de 1945. É �ilho de Sima Bittencourt Sampaio e de Eustáquio Leite 
Bittencourt Sampaio, professor catedrático e emérito de histologia e embriologia 
da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Diplomou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, atual 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1969. Nessa mesma institui-
ção, seguindo exemplo de seu pai, especializou-se em histologia e embriologia, 
com mestrado. Em sequência, na carreira universitária, foi professor-adjunto do 
departamento de histologia e embriologia Instituto de Ciências Biomédicas da 
UFRJ e da Escola de Medicina Souza Marques, ocupando aí, também, a regência 
da cadeira.

Dentre seus trabalhos na área médica destacam-se estudos pioneiros acerca 
da histologia do sistema elástico, publicados, na década de 1970, no British Journal 
of Dermatology; no Journal of Investigative Dermatology e no Striae Atrophicae, 
primeiro livro médico abordando a clínica, histologia e a �isiopatologia das estrias 
cutâneas (Rio de Janeiro, 1995).

Paralelamente à formação cientí�ica, Sérgio Bittencourt Sampaio desenvolveu 
uma ampla atividade cultural. Iniciou formação musical sob a orientação dos 
professores Djalma Guimarães, patrono da cadeira no 53 da Academia Nacional 
de Música, de Lygia Maia (piano), prosseguindo seu aperfeiçoamento com os 
professores Homero de Magalhães e Sonia Maria Vieira, membro titular da 
Academia Brasileira de Música. 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Sérgio Bittencourt Sam-
paio e redigidos segundo estilo editorial do autor.

érgio Bittencourt Sampaio1
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Nessa atividade foi assessor cultural do Decanato do Centro de Ciências da 
Saúde da UFRJ e da Escola de Medicina Souza Marques, promovendo apresenta-
ções musicais comentadas, destinadas ao corpo docente e discente.

Idealizou e organizou, em 1988, a I Semana de Cultura Nórdica do Rio de 
Janeiro na Universidade Santa Úrsula, contando com a presença de conferencistas 
de várias áreas do teatro, cinema, folclore, música, literatura e mitologia, com ampla 
divulgação pela imprensa.

Foi indicado pelo Consulado Geral da Suécia, no Rio de Janeiro, para realizar 
um programa sobre música sueca na Rádio Roquette-Pinto.

Sérgio Bittencourt Sampaio é membro das seguintes entidades: Academia 
Brasileira de Médicos Escritores (Abrames, 1997), sob a patronímica de Agenor 
Pôrto; Academia Nacional de Música, cadeira no 28, sob a patronímica de Arnaud 
Duarte de Gouvêa (2002); Associación Espanõla de Musicoterapia (Barcelona); 
Groupement des Medécins Écrivains (Paris) e Union des Français à L’Étranger 
(2001).

Na Abrames atuou como 1o secretário do biênio (1998-1999). Dentre outros 
cargos e funções que exerceu salientam-se: membro do conselho editorial dos 
Anais Brasileiros de Dermatologia; membro do conselho editorial da Revista da 
Academia Nacional de Música; membro do conselho editorial da Revista Es-
pañola de Musicoterapia (Barcelona) e presidente da Academia Nacional de 
Música (2004-2007).

Foi entrevistado pelo produtor Lauro Gomes no programa “Música e Músicos 
do Brasil” na Rádio Ministério da Educação do Rio de Janeiro e também pelo 
maestro Julio Medaglia na Rádio Cultura de São Paulo (2005). Participou da con-
fecção do vídeo “Bidu Sayão” realizado pela TV Senado com ampla divulgação 
em todo o país por ocasião da comemoração do centenário de nascimento da in-
signe soprano brasileira (2005) e indicação pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos para redação do texto biográ�ico constante do edital do selo “Bidu 
Sayão” (2006).

Sérgio Bittencorut Sampaio recebeu as seguintes comendas e distinções: 
medalha decenal outorgada pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques 
pelas atividades realizadas na Escola de Medicina (1981); menção honrosa conce-
dida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro por indicação do vereador Carlos de 
Carvalho (1987); troféu e placa comemorativa concedidos pela cidade de Espinho 
(Portugal) por ocasião do centenário de sua fundação (1999); prêmio literário 
Vincenzo Omodei Zorini da cidade de Arona, Itália, pela crônica “Ilusione e Globa-
lizazione” (2001) e menção honrosa concedida pela Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro por indicação da vereadora Márcia Teixeira (2006).

Compôs as seguintes partituras eruditas: Piano a Quatro Mãos: “Dança”; 
Canto e Piano: “Acalanto”, letra de Nair Marques Lisboa de Freitas; “Meus Oito 
Anos”, letra de Casimiro de Abreu; “Veleiro”, letra de Adelina B. Sampaio; “Ilu-
sões Perdidas”, letra de Adelina B. Sampaio; “Canção do Mar”, letra de Cláudia 
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Alencar; “Vocalise” (sem texto) e “Primavera”, letra de Adelina B. Sampaio. Todas 
as partituras foram gravadas pela soprano Magda Belloti com a pianista Talitha 
Peres no CD “Paisagens Musicais”. A composição “Veleiro” foi também incluída 
pela soprano Nadja Daltro e o pianista Larry Fountain no CD “Árias e Canções”.

Sérgio Bittencourt Sampaio publicou os seguintes ensaios e crônicas: “O Dr. 
Bonsucesso e a Fábula no Brasil (ensaio, 1999)”; “Ilusão e Globalização”, crôni-
ca cuja versão francesa intitulou-se “A Cause de la Communication Virtuelle, le 
Merveilleux n’a Plus de Sens” (2002); “O Silêncio na Música” (2000) publicado 
também na Espanha e na Argentina (2000); “Será o Ano Novo Realmente Novo?” 
(crônica premiada em 3o lugar no concurso literário Vincenzo Omodei Zorini em 
Arona – Itália, 2001); “Som e Cor: Realidade ou Fantasia Social” (2001) publi-
cado também na Espanha; “A Carmen de Bizet e sua Mensagem Social” (2002); 
“Chopin e Bellini em Paris: Duas Pátrias, uma Única Sensibilidade” (2003); “Sa-
lomé: Poesia, Drama e Música” (2003); “Mulher Compositora: Uma Expressão 
Silenciada?” (2004); “A Presença Religiosa na Música para Piano de Franz Liszt 
(2005)”; “Aspectos Insólitos da Música na Corte Durante o Segundo Império” 
(2006) e “O Visconde de Taunay e a Música” (2007).

São seus livros: Striae Atrophicae (cientí�ico, 1995); Imagens de Família 
(biogra�ias, 1996) e O Hotel Salusse em Nova Friburgo (histórico, 1997).
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CADEIRA NO 6 – PATRONO

Sylvio de Abreu Fialho1

1905-1977

Sylvio de Abreu Fialho nasceu em 18 de novembro 1905, na cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro. Era �ilho do médico e professor José Antonio de Abreu 
Fialho e de Anna Ribeiro de Abreu Fialho. Teve três irmãos: Osvaldo, Idalina e 
Maria José. De seu casamento com Laura Siqueira de Abreu Fialho nasceram três 
�ilhos: Heloisa Maria, José Antonio e Luiz Alfredo, sendo os dois últimos médicos.

Graduou-se médico, em 1925, na Faculdade Nacional de Medicina, defenden-
do tese que lhe valeu o Prêmio Alvarenga. Após a sua formatura abriu consultório 
na cidade de Petrópolis (RJ).

Retornou à cidade do Rio de Janeiro onde fez, tal qual seu pai, brilhante car-
reira universitária na disciplina de oftalmologia – de assistente voluntário a pro-
fessor emérito –, sempre pugnando pela ética. Em 1932, após concurso, tornou-se 
livre-docente. Da mesma forma, após memorável concurso, em outubro de 1953, 
quando obteve a nota máxima em todas as provas, galgou a cátedra da clínica 
oftalmológica da Faculdade Nacional de Medicina, hoje, Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde, posteriormente, obteve 
a condição de professor emérito, visto que se aposentara compulsoriamente, em 
1975. Mesmo assim, continuou em atividade na Santa Casa de Misericórdia até o 
�im de sua vida.

Sylvio de Abreu Fialho era poliglota. Participou assiduamente de congressos, 
aulas, conferências, palestras em diversos cursos no país e no exterior. Seu dina-
mismo e acurada visão �izeram-no criar oportunidades para pesquisas ligadas à 
sua especialidade.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Tito de Abreu Fialho e com-
plementados pelo acadêmico Helio Begliomini. A redação seguiu estilo editorial do autor.

lvio de Abreu Fialho1
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Ao longo de sua pro�ícua trajetória pro�issional publicou 9 livros cientí�i-
cos; 159 artigos; apresentou 88 comunicações em sociedades médicas e 12 
relatórios em congressos nacionais e internacionais. Dentre a sua contribuição 
cientí�ica deve-se destacar Oculística do Médico Prático, Temas Oftalmoló-
gicos (I e II séries) e a monumental tese Toxoplasmose Ocular, com a qual 
concorreu à cátedra.

Granjeou diversos prêmios, medalhas e honrarias. Pertenceu a várias en-
tidades tais como a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e ao 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, onde dirigiu a seção de oftalmologia (1947-1949 
e 1961-1963). Ingressou como membro titular da Academia Nacional de Medi-
cina em 20 de julho de 1944. Nesse sodalício exerceu vários cargos, inclusive 
como presidente interino. Chegou à condição de emérito. Era candidato unâ-
nime a presidente, em 1977, quando veio a falecer no dia 25 de junho, aos 71 
anos de idade.

Sylvio de Abreu Fialho foi também presidente do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, além de membro do 
Instituto Histórico e Geográ�ico Brasileiro; Ordem do Mérito Médico e Academia 
Carioca de Letras sob a patronímica de Valentim Magalhães.

Teve como passatempo o cultivo de �lores, particularmente após sua apo-
sentadoria na cidade de Petrópolis, da qual nunca se afastou.

Destacou-se também como escritor, galgando a condição e membro ti-
tular da Academia Petropolitana de Letras. É primo de Tito de Abreu Fialho, 
também professor universitário de oftalmologia e fundador desta cadeira da 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames); e �ilho do eminente of-
talmologista, José Antonio de Abreu Fialho, lente catedrático de oftalmologia 
da Faculdade de Medicina e Farmácia do Rio de Janeiro e patrono da cadeira 
no 3 da Abrames.

Na Academia Nacional de Medicina foi diretor do museu. Sob seu comando 
iniciou uma coleção de óculos que pertenceram a médicos, escritores, intelectuais, 
políticos e anônimos. Assim, solicitava óculos antigos a pacientes e personalidades. 
Hoje o acervo de óculos conta com aproximadamente 200 peças. Entre as prin-
cipais armações estão os óculos dos presidentes do Brasil Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, Getúlio Vargas e, numa homenagem aos tempos imperiais, os óculos 
que pertenceram a dom Pedro II, a peça mais antiga da coleção e um dos grandes 
atrativos do museu.

Sylvio de Abreu Fialho foi renomado conferencista. Dentre muitos textos que 
pronunciou destaca-se o discurso de inauguração do “Museu Abreu Fialho”, por 
ele organizado na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e 
doado à Academia Nacional de Medicina. Dentre as relíquias reunidas a que mais 
valor tinha para ele era o pince-nez que pertenceu ao imperador dom Pedro II. 
Dele assim se refere: Foi dele, quando avançado em anos, que se valeu sua imperial 
e humana majestade para continuar a governar com a virtude inteiriça e a avisada 
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prudência, que haveriam de consagrá-lo como o estadista mais digno de veneração 
dentre quantos, até hoje, em nosso país, enfrentaram a justiça da história. 

Escreveu dentre outros livros: Páginas Viradas (1967), que contém duas 
partes: a primeira é uma coletânea de discursos e conferências do autor e, a se-
gunda, encerra uma evocação a seu pai, José Antônio de Abreu Fialho, contendo 
excertos e alguns de seus escritos.

Aos escritos de seu pai, assim se refere na introdução da obra: (...) evocando 
a �igura de meu Pai, que também foi meu mestre – ainda e sempre a ausência mais 
presente nas minhas recordações – valho-me do ensejo para emprestar luz e calor 
a estas “Páginas Viradas”. Nela reproduzo trechos de algumas dentre as inúmeras 
páginas cheias de beleza e de vigor que caíram da pena do escritor de bom cunho 
que se chamou José Antônio de Abreu Fialho.

Reproduzo-os porque será sempre oportuno, em qualquer fortuna e a qualquer 
pretexto, relembrar como pensaram e agiram, ou se esmeraram e escreveram 
aqueles que tempo sem tempo se deram à glória da nossa pro�issão. Reproduzo-os 
porque encerram conceitos e pensamentos de um Mestre de muito saber e de 
muitas virtudes, que de ânimo inteiro se entregou à paixão de esmaltar a medicina 
brasileira do seu tempo. Reproduzo-os, �inalmente, no que a mim se refere, com o 
sentimento de quem, murmurando uma prece, ilumina um altar.

Sylvio de Abreu Fialho escreveu também Marcos Azuis do Meu Caminho 
(1972). Constam também na biblioteca da Academia Nacional de Medicina as 
seguintes obras suas: Toxoplasmose Ocular: Humana e Experimental (1964, 
em co-autoria com Lydia Campos Paraguassú) e O Mundo dos Olhos – De Ma-
chado de Assis a Guimarães Rosa (1974). No acervo da Biblioteca Nacional 
encontra-se seu livro Música de Cavalinhos (1977), uma tetralogia de amor, 
reminiscências, carinho e saudade brotada da pena e de seu coração.

Sylvio de Abreu Fialho escrevia com elegância e clareza. Seus escritos são 
dignos de �igurar em qualquer crestomatia. É impressionante a pesquisa que 
fez no seu livro O Mundo dos Olhos, que recebeu elogios de diversos escritores 
afamados, tais como:

• Jorge Amado (ABL2): “Pesquisa literária do mais alto interesse realizada 
com erudição e talento”.

• Carlos Drummond de Andrade: “Li-o com olhos encantados (especialmente 
as ‘Reminiscências de um Oculista’)”.

• F. Whitaker da Cunha (ACL3): “Erudição densa, alta sensibilidade, pene-
trante observação”.

• Ivan Lins (ABL): “O livro é uma festa porque, além da beleza da forma, traz 
muita substância, distraindo e instruindo”.

2. ABL: Academia Brasileira de Letras.

3. ACL: Academia Carioca de Letras.
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• Lasinha Luis Carlos (ACL): “O livro é tão miliardário de compreensão do 
universo das palavras que a gente se sente até meio estonteada, como se tivesse 
levado uma surra de beleza”.

• Cândido Mota Filho (ABL): “Beleza e erudição. Rica sensibilidade de artista”.
• Josué Montello (ABL): “Seu trabalho, além de primoroso como realiza-

ção literária, é de imensa qualidade como subsídio cientí�ico. Belo Livro. Meus 
Parabéns”.
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CADEIRA NO 6 – FUNDADOR

Tito de Abreu Fialho1

Tito de Abreu Fialho nasceu em 30 de dezembro de 1923, no bairro carioca 
de Vila Izabel, então Distrito Federal, depois Estado da Guanabara e, atualmente, 
estado do Rio de Janeiro.

É �ilho de Joaquim Antônio de Abreu Fialho (militar da marinha) e de Dulce 
Nogueira de Abreu Fialho (professora). O matrimônio com Marilza Terezinha No-
gueira de Abreu Fialho (professora) deu-lhe dois �ilhos: Marilza Nogueira de Abreu 
Fialho (professora/pedagoga) e Tito José Nogueira de Abreu Fialho (engenheiro).

Sua formação primária se deu na Escola Paroquial da Igreja Metodista de 
Vila Isabel, Escola República da Argentina (rede municipal) e Escola República 
do Equador (rede municipal), onde concluiu o curso.

A formação secundária se deu no Instituto Superior de Preparatórios (ISP), 
posteriormente chamado Moderna Associação Brasileira de Ensino (Mabe), e no 
Instituto Lafayette, onde concluiu o curso. Fez estágio no Centro de Preparação de 
O�iciais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR – RJ), obtendo a patente de 2o tenente.

Diplomou-se, em 1950, na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 
antigo Instituto Hahnemanniano do Brasil, atualmente parte da UNI-RIO. Es-
pecializou-se em oftalmologia e obteve o grau de mestre no curso de pós-gra-
duação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Fez vários cursos de 
extensão universitária e de atualização pro�issional.

Atuou em vários hospitais da rede municipal, estadual e privada do Rio de 
Janeiro, como por exemplo: Policlínica Geral do Rio de Janeiro, Santa Casa de 

1. Foto e dados foram fornecidos pelo acadêmico Tito de Abreu Fialho e redigidos segundo 
estilo editorial do autor.
Nota: Tito de Abreu Fialho é primo do seu patrono, Sylvio de Abreu Fialho, cujo pai, José 
Antonio de Abreu Fialho, é patrono da cadeira no 3 da Abrames.

Tito de Abreu Fialho1
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Misericórdia, Hospital Carlos Chagas, Hospital Padre Oliveiro Kraemer, Hospital 
Getúlio Vargas e Hospital Albert Schweitzer, onde se aposentou, em 1993.

Lecionou no primeiro grau da rede pública municipal de 1945 a 1952, nas 
escolas Esther de Mello, República do Equador e República da Argentina. Iniciou, 
em 1951, como assistente voluntário da clínica de olhos do serviço de oftalmolo-
gia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Galgou, 
por concurso, os postos de auxiliar de ensino, professor assistente e professor 
adjunto, quando se aposentou.

É autor das letras de três músicas (serestas) já gravadas em disco: “Não Posso 
Deixar de Ser”, “Minha Canção” e “A Lembrança da Seresta”. É autor de outras duas 
letras e músicas ainda inéditas: “Melô do Surdo” (Samba) e “Tua Casa” (Tango).

Realizou versões de letras de diversas músicas, tais como “Fascinação”, 
“Uno”, “Três Palavras”, “Maria Helena”, “Destino” e “Nostalgia”.

Tito de Abreu Fialho proferiu muitos discursos e publicou vários trabalhos 
cientí�icos e literários. Escreveu contos, poemas, poemetos, sonetos, quadras e 
trovas, somando aproximadamente 5.000, só nessas duas últimas modalidades! 
Recebeu muitas premiações. Foi condecorado com as seguintes medalhas: “Cle-
mentino Fraga” pelo governo do Estado do Rio de Janeiro; “Pedro Ernesto” pela 
Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, “Medalha da Paz” pelo Batalhão 
de Suez e “Mérito Cultural” da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – 
Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ). 

Pertence a cerca de vinte entidades médicas e culturais, destacando-se: Socie-
dade Brasileira de Oftalmologia, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Sociedade 
Brasileira de Língua e Literatura, Academia Petropolitana de Letras, Academia 
Petropolitana de Poesias Raul de Leoni, Academia Cabofriense de Letras, Aca-
demia Internacional de Letras – cadeira Monteiro Lobato (ex-vice-presidente e 
ex-presidente), Clube dos Amantes da Seresta (fundador e ex-presidente), Casa 
do Poeta do Rio de Janeiro, Grupo “O Poeta e o Violão”, União Brasileira dos Compo-
sitores, Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (ex-secretário e ex-presidente 
da Sobrames-RJ; e ex-vice-presidente, ex-presidente e ex-conselheiro da Sobra-
mes Nacional), Academia Brasileira de Médicos Escritores – cadeira Sylvio Abreu 
Fialho (fundador, 1987; 1o secretário, 1989-1991 e 2008-2009; presidente, 
1992-1993; 1o tesoureiro 2004-2005 e 2006-2007 e membro emérito desde no-
vembro de 2007) e Instituto Brasileiro de História da Medicina – cadeira José An-
tônio de Abreu Fialho. É patrono do Centro de Estudos do Hospital Estadual Albert 
Schweitzer, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Tito de Abreu Fialho escreveu as seguintes obras, ainda inéditas: Dicionário de 
Óptica e Refração Ocular (prosa); Grande Sertão Veredas baseado em João 
Guimarães Rosa (em versos); Português Instrumental (em versos); Dicioná-
rio Poético de Termos Poéticos (em versos); Vinte Anos Depois baseado em 
Alexandre Dumas (em versos); Aprenda a Fazer Versos (em versos); Memó-
rias Póstumas de Brás Cubas baseado em Machado de Assis (em versos) e 
Casos Pitorescos (prosa).
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CADEIRA NO 6 – SEGUNDA OCUPANTE

Juçara Regina Viégas Valverde1

Juçara Regina Viégas Valverde nasceu aos 29 de maio de 1948, na cidade de 
Cruz Alta, no Rio Grande do Sul.

Ingressou, em 1969, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), graduando-se em 1974. Fez residência em cirur-
gia geral no Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe – Uerj) de 1975 a 1977 
e estágio voluntário, em 1978. Obteve o título de especialista em cirurgia geral 
pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

Cursou pós-graduação em organização e administração hospitalar no Centro 
de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Cepuerj), apresen-
tando a monogra�ia O Hospital de Clínicas da Uerj (1980).

Juçara Regina Viégas Valverde defendeu mestrado em endocrinologia no 
Centro Biomédico da Uerj com a tese Oftalmopatia da Doença de Graves 
(1987). Cursou especialização em gestão hospitalar na Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz – RJ, 1995); gestão hospitalar e a função do diretor na escola de saú-
de pública de Rennes no Hospital Universitário de Nimes (França, 7 e 8/1996); 
curso de atualização em gerência de dados epidemiológicos e atualização em 
análise de dados epidemiológicos Fiocruz (10/1997) Master of Business Admi-
nistration (MBA) em saúde (lato sensu) no Instituto de Pós-Graduação e Pes-
quisa em Administração (Coppead) da UFRJ, tendo concluído o 1o semestre em 
dezembro de 1999.

1. Dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Juçara Regina Viégas Valverde e 
redigidos segundo estilo editorial do autor. A foto foi contribuição do acadêmico Helio 
Begliomini.

a Regina Viégas Valver
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Juçara Regina Viégas Valverde é membro das seguintes entidades: Asso-
ciação Pro�issional dos Poetas do Rio de Janeiro (Apperj); Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões (associado, 1978; titular, 1981); Organização não-governamental 
(ONG) “Reviver – Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente” do Hospital dos 
Servidores do Estado (HSE, sócia fundadora); Centro de Literatura do Museu 
Histórico do Exército e Forte de Copacabana (2006); Sindicato de Escritores do 
Estado do Rio de Janeiro (Seerj, 2007); Academia Brasileira de Médicos Escrito-
res (Abrames, 2007); Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames-RJ, 
2008), Movimento Poetas Sem Fronteiras (2008); Poetas Del Mundo (2008) e 
Grupo de Humanização Poética – Poetas D’Arlequim. 

Dentre as funções que desempenhou, destacam-se: residente-chefe do plan-
tão geral do Hospital de Clínicas (Uerj, 1976-1977); cirurgiã do Hospital de Servi-
ços Médicos à Indústria e Comércio (Semic) de Botafogo e Madureira (agosto de 
1977 a dezembro de 1985); cirurgiã geral do PAM – Bangu (Inamps, 1976-1982); 
preceptora de cirurgia geral do plantão geral do Hupe (1979-1990); chefe do 
plantão geral do Hupe (9/1980 a 1/1981); médica do Hospital dos Servidores 
do Estado (7/1982); ambulatório da cirurgia geral 1 (HSE, 1985 a 1990); médica 
do ambulatório de tireoide – endocrinologia (Hupe, 1981 a 1986); coordena-
dora do ambulatório da cirurgia geral 1 (HSE, 1985 a 1990); coordenadora 
do internato de medicina (HSE, 1990 a 1994); assessora da divisão médica 
assistencial (HSE, 3/1994 a 1/1997); chefe do centro cirúrgico (HSE, 12/1995 
a 3/1996); chefe dos serviços cirúrgicos (HSE, 1995 a 1997); coordenadora 
da Comissão de Planejamento Estratégico – A Missão do HSE (7 a 12/1995) 
do Planejamento Estratégico sobre Centro Cirúrgico (HSE, 7 a 12/1996); do 
curso de Gerência em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz 
(1995-1996); diretora da divisão de apoio diagnóstico e terapêutica (HSE, 
3/1996); presidente da comissão de higienização (HSE, 1997); diretora da di-
visão médica (HSE, interina 1 a 7/1997); chefe do serviço de epidemiologia 
(HSE, 12/1997 a 3/1999) e coordenadora do HSE no projeto Aperfeiçoamento 
do Desempenho Gerencial dos Hospitais do Ministério da Saúde (RJ), junto 
às consultorias da Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Qualidade 
Nuclear e Consórcio Brasileiro de Acreditação para o HSE (desde 1998); membro 
da Comissão de Tuberculose do HSE (10/1998 a 3/1999); chefe do Serviço de 
Documentação e Estatísticas Médicas do HSE (3/1999); assistente da direção 
do HSE no Gerpro (Gerência de Projetos e Planejamento) desde 1999; respon-
sável pelo projeto de Sistematização de Informações (HSE, desde 1995), pelo 
projeto Sistematização e Padronização de Formulários (HSE, 1999) e pelo pro-
jeto Melhoria da Qualidade da Informação Médica (HSE, 1999).

No HSE foi responsável pelos seguintes seminários: Seminário de Gestão 
Hospitalar – Fase III – Elaboração de Plano Emergencial para o HSE (1995); 
Seminário Conhecendo o seu Hospital – Residentes (1996); Seminário de En-
genharia Clínica – Biomédica (1996); Gerência de Centro Cirúrgico (1996); 
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Desa�ios Ético-Sociais na Área da Saúde (1997); Gestão de Serviços de Saúde, 
Planejamento e Programação (1998). Foi coordenadora dos projetos Visi-
tando os Serviços: I – DIP (12/1996); II – Proctologia (12/1996); III – Gineco-
logia (3/1997); IV – Cirurgia Pediátrica (4/1997); V – Pediatria (5/1997); VI 
– Odontologia (6/1997); VII – Ortopedia (7/1997); VIII – Videocirurgias no 
Hospital Público, Uma Experiência no HSE (7/1997); Indicadores em Saúde do 
HSE (11/1998 a 7/1999) e Atendimento ao Paciente Externo (1996-1997).

Na área social atuou como tesoureira-geral da Associação Nacional de 
Médicos Residentes (1975-1976); secretária do Centro de Estudos da Casa 
de Saúde São Sebastião (1984-1985); coordenadora da Semana das Artes no 
HSE (1992, 1994, 1996, 1997); tesoureira da ONG “Reviver – Grupo de Apoio à 
Criança e ao Adolescente do HSE” (1990- 1992); tesoureira (2008-2009) e pre-
sidente (2010-2011) da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames); 
coordenadora do Grupo de Humanização Poética – Poetas D’Arlequim (2008) e 
membro da diretoria do Movimento Poetas Sem Fronteiras (2008).

Juçara Valverde é autora de cinco pôsteres referentes à sua área de atuação. 
Organizou e participou de vários encontros e congressos literários, recebendo 
diversos prêmios dos quais salientam-se: poeta do mês do “Deleites” – Apperj 
(2006, poema “Sonho em Flor”); poeta Nota Dez de 2006 da Apperj (menção hon-
rosa, 2006) e 2o lugar em poesia na Sobrames – RJ (poema “Remissão”, 2006).

Tem trabalhos publicados nos seguintes periódicos: Revista Literária Plural 
(Apperj); Antologia Bienal Mais (Casa do Poeta Rio-Grandense); Revista do HSE 
e coletânea Poesias pela Paz e Justiça Social.

Participou da Bienal Internacional do Livro (RJ, 2007) e publicou as se-
guintes obras: “Coletânea do I Concurso de Poesia do HSE” (2006); Espírito do 
Tempo (2007); Brechas da Vida em Linguagem Cifrada (2007), Ventos de 
Liberdade (2007) e A Música da Minha Cidade, o Samba (2009).

Juçara Valverde tem também habilitação em Artes Plásticas pela Escola de 
Artes Visuais do Parque Laje.
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CADEIRA NO 7 – PATRONO

Pedro Nava1

1903-1984

Pedro da Silva Nava nasceu em Juiz de Fora (MG), no dia 5 de junho de 1903. 
Seus progenitores foram o médico cearense José Pedro da Silva Nava e sua espo-
sa, a mineira Diva Mariana Jaguaribe Nava, chamada “sinhá pequena”.

Teve uma infância e juventude nômades. Foi batizado no dia 13 de julho de 
1905, no Estado do Ceará. Em 1910 tornou-se aluno do Colégio Andrés, em Juiz 
de Fora. Logo em seguida a família mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, 
mas em virtude da morte de seu pai, em 1911, sua mãe, grávida de quase nove 
meses, resolveu voltar com os �ilhos para sua cidade natal. Em 1913 ocorreu o 
falecimento da avó materna, Inhá Luísa, em cuja casa tinham ido residir. Este 
fato fez com que sua mãe mudasse novamente com os �ilhos para Belo Horizonte.

Pedro Nava terminou seus estudos no Ginásio Anglo-Mineiro como aluno 
interno, em 1914, tornando-se amigo de Afonso Arinos de Melo Franco. Dois 
anos depois, mudou-se novamente para o Rio de Janeiro, indo morar com os 
tios, Antônio e Alice Sales. Aí começou a frequentar a Livraria Garnier em 
companhia do tio. Fez o curso de humanidades no Colégio Pedro II de 1914 a 
1920.

Iniciou-se bastante jovem em desenho, realizando esboços colegiais de pro-
fessores do Ginásio Anglo-Mineiro e do Colégio Pedro II, bem como caricaturas. 
Em 1924, publicou desenhos na revista “Estética”. Aliás, o desenho foi a primei-
ra expressão artística de Nava. Ele começou a desenhar antes de escrever e de 
pintar. Seus desenhos registravam acontecimentos de sua vida que, mais tarde, 
seriam relatados em seus livros. Nava desenhava no lado direito da folha e re-

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Pedro Nava1
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servava o lado esquerdo para suas anotações e indicações. O processo de criação 
do artista era meticuloso e inusitado.

Em homenagem a Pedro Nava, o escritor Afonso Arinos, seu amigo e cole-
ga dos bancos escolares, assim recordou a popularidade do companheiro entre 
seus pares: “Nava, também chamado ‘o Conde’, andava de monóculo e era um 
dos líderes do Colégio, não se sabia bem por quê. Não era estudante excepcional, 
não se destacava na ginástica nem nos esportes, não era poeta confesso (não 
havia prosadores), nunca foi rixento, indisciplinado ou orador. Talvez não lide-
rasse propriamente, mas fascinava o Colégio, por uma força inde�inível, talvez 
por isso mesmo. Não se sabe bem por quê, mas, sem razão especí�ica, o Conde 
era o centro de atrações.”

Em 1921 ingressou na faculdade de medicina, em Belo Horizonte, onde fez 
amizades com Prudente de Morais Neto e o futuro presidente da república, Jus-
celino Kubitschek de Oliveira. Em setembro, Pedro Nava conseguiu seu primeiro 
emprego na Secretaria de Saúde e Assistência do Estado de Minas Gerais. Em 
1922, tornou-se sócio do Clube Belo Horizonte, participando de rodas de con-
versas de bar e, em 1923, começou a frequentar a Livraria Alves e o Café e Con-
feitaria Estrela, onde também faziam parte os escritores Carlos Drummond de 
Andrade, Abgar Renault, Emílio Moura, Mário Casassanta, Aníbal Machado, João 
Alphonsus de Guimaraens, Guilhermino César, Ciro dos Anjos, Ascânio Lopes, 
Martins de Almeida, Gregoriano Canedo, assim como os políticos Milton Campos, 
Gustavo Capanema, João Pinheiro Filho, Gabriel Passos e Pedro Aleixo, futuro 
vice-presidente do Brasil.

No ano de 1925, encontrou-se com os modernistas paulistanos em Belo 
Horizonte. Junto com amigos ciceroneou o grupo em visita a cidades históricas 
de Minas Gerais. Colaborou com poemas em “A Revista”, órgão modernista mi-
neiro, tornando-se um de seus membros nesse estado. Graduou-se em medicina, 
em 1927. Entretanto, de 1925 a 1930 concentrou sua produção artística nas 
artes grá�icas. Ilustrou a edição original de “Macunaíma” de Mário de Andrade; 
o livro “Juiz de Fora” de Austen Amaro; e o livro de seu amigo Afonso Arinos de 
Melo Franco, o “Roteiro Lírico de Ouro Preto”. Deve-se salientar também que 
ilustrou todas as capas de seus livros.

Em 1931, abalado com o suicídio de sua namorada, doente de leucemia, 
mudou-se para Monte Aprazível, no oeste paulista. Dois anos depois foi residir 
na casa dos tios Maria e Heitor Modesto, no Rio de Janeiro. Aí viveu um perío-
do áureo na medicina, sendo diretor do hospital Carlos Chagas, bem como do 
departamento de assistência hospitalar.  Foi livre-docente de clínica médica da 
faculdade de medicina da então Universidade do Brasil; catedrático e professor 
emérito do Centro de Ciências Biológicas da Ponti�ícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. Em 1946, tornou-se fundador, juntamente com o professor Pas-
teur Valéry-Radot, da Sociedade Franco-Brasileira de Medicina, passando a ser 
seu diretor.  Foi um dos iniciadores da reumatologia no Brasil. Lançou, em 1947, 
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Território de Epidauro e, no ano seguinte, publicou Capítulos da História da 
Medicina no Brasil.

Em 1938 escreveu o poema “O Defunto”. Casou-se, em 1943, com Antonieta 
Penido. No ano seguinte publicou os poemas “O Defunto”, “Mestre Aurélio entre 
Rosas” e “Episódio Sentimental” com uma biogra�ia do autor por Manuel Bandeira.

Em 1946 �igurou na antologia “Poetas Brasileiros Bissextos Contemporâne-
os”, organizada por Manuel Bandeira, poeta com quem trocou correspondências 
por muito tempo. 

A �im de se aperfeiçoar nos estudos médicos, sobremodo em reumatologia, 
viajou para a Europa, particularmente à Inglaterra, França, Itália, Bélgica e 
Portugal. Dentre os hospitais que estagiou, na França, citam-se o Lariboisière, 
Ténon e Pitiè de Paris. Em Portugal ministrou, em anos posteriores, diversas 
conferências como convidado.

Na França representou o Conselho Nacional de Pesquisa na exposição do 
Palais de la Découverte, sobre a vida e a obra do cientista brasileiro Carlos Chagas, 
tendo sido um dos organizadores dessa exposição.

Admirador das artes plásticas, Nava também se aventurou a pintar quadros. 
Seus trabalhos, porém, não tinham originalidade. Ele costumava imitar o estilo 
de seus artistas preferidos, entre eles Van Gogh, Tarsila do Amaral e Cândido 
Portinari, e se autode�inia como um “ótimo plagiário”. Em 1949 pintou, em óleo 
sobre madeira, a “Ilha da Boa Viagem”, vista a partir de sua residência, na rua da 
Glória, e “Vista da Igreja da Glória”. Ele só não foi pintor pro�issional por opção.

Pedro da Silva Nava recebeu diversas comendas, como a de Cavaleiro da 
Legião de Honra (França, 1951) e a da Ordem Militar de Cristo, no grau de Co-
mendador (Portugal, 1961).

Foi nomeado, por concurso de títulos e trabalhos, chefe de clínica médica 
da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, tendo sido seu diretor-presidente e sócio 
benemérito.

Pedro Nava foi membro da Academia Brasileira de História das Ciências 
(1948) e do Instituto Histórico e Geográ�ico de Minas Gerais (1949). Em 11 de 
abril de 1957 ingressou como membro titular da Academia Nacional de Medicina. 
Presidiu a Sociedade Brasileira de Reumatologia (1955-1957) e foi honrado com o 
título de professor honoris causa da Faculdade de Medicina de Barbacena (MG).

Suas páginas sobre a medicina, segundo algum críticos, �iguram como das 
maiores que se tenham escrito na literatura brasileira. Ao tomar posse na Aca-
demia Nacional de Medicina assim se expressou: Peço, entretanto, que me re-
cebam como quem tem procurado suprir o que lhe míngua de talento pelo que 
conservou de coração. Como quem tem sido Médico e tem exercido a Medicina na 
certeza absoluta das suas possibilidades de sedar a Dor e retardar a morte.

Pedro Nava tornou-se membro correspondente de várias associações 
médicas da França, Itália e Portugal, e membro honorário da Societé Nationale 
Française de Médicine Physique e da Sociedade Chilena de Reumatologia. 
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Em 1965, publicou Evocação da Rua da Bahia, dedicando-o a Carlos Drum-
mond de Andrade. Dois anos depois, a editora Macunaíma publicou seu poema 
O Defunto, em edição de luxo, com ilustrações de Calasans Neto.

Nava começou a escrever suas memórias, em 1968, aos 64 anos. Publicou, 
em 1972, Baú de Ossos, sua obra mais conhecida. Seguiram-se Balão Cativo 
(1973), Chão de Ferro (1976), Beira-Mar (1978), Galo-das-Trevas (1981) e 
O Círio Perfeito (1983). Nesses livros traçou um completo painel da cultura 
brasileira no século XX, com seus costumes familiares e populares.

Em 1980, na Argentina, foi publicado Poliedro, uma seleção de textos de 
seus livros Baú de Ossos e Balão Cativo, organizada por Maria Julieta Drum-
mond de Andrade.

Recebeu diversos prêmios literários por suas obras tais como “Luísa Cláudio 
de Sousa” do PEN Clube; “Personalidade Global” – Setor Literatura da Rede Globo 
de televisão e do jornal O Globo (1973); prêmio da Associação Paulista de Crí-
ticos de Arte (1974); prêmio “Machado de Assis de Memórias ou Crônicas” do 
IX Concurso Literário da Fundação Cultural do Distrito Federal (1975); prêmio 
destaque Ele/Ela (1981) e, em 1984, sua obra, O Círio Perfeito, foi premiada 
como o “Livro do Ano” pelo Museu de Literatura da Secretaria de Estado da 
Cultura de São Paulo.

No dizer de Carlos Drummond de Andrade: Nava “... possuía essa capacida-
de meio demoníaca meio angélica de transformar em palavras o mundo fei-
to de acontecimentos”. Entretanto, o próprio Nava fazia questão de revelar em 
entrevistas que não gostava do que escrevia: O meu jeito de escrita é indecente, 
horrível, lamacento, mal-escrito, mal construído. Tenho que escrever melhorando 
o quanto posso, cá dentro de minha franqueza.

Em julho de 1983, Pedro Nava foi empossado no cargo de presidente em 
comissão do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de 
Janeiro, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Participou com outros 
escritores, urbanistas e arquitetos do debate “O Rio de Pedro Nava”, sobre a 
destruição das cidades, principalmente a do Rio de Janeiro. O evento inaugurou 
a exposição “Pedro Nava – Tempo, Vida e Obra”, alusiva aos 80 anos do memo-
rialista e promovida pela Fundação Casa de Rui Barbosa.

Pedro da Silva Nava foi médico, renomado reumatologista nacional, dese-
nhista, pintor, escritor, poeta e considerado um dos melhores memorialistas 
brasileiros. Suicidou-se no dia 13 de maio de 1984, com um tiro na cabeça, em 
sua casa, na rua da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, com quase 81 anos, após 
um misterioso telefonema, deixando incompleto Cera das Almas, o que seria o 
seu sétimo livro de memórias.

Pedro da Silva Nava foi honrado como patrono da cadeira no 1 da Academia 
Brasileira de Reumatologia.
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CADEIRA NO 7 – FUNDADOR

Marco Aurélio Caldas Barbosa1

1913-1994

Marco Aurélio Caldas Barbosa nasceu aos 27 de agosto de 1913, na cidade 
de Belém, Pará. Era �ilho de Hermínio Nepomuceno Barbosa e Honorina Caldas 
Barbosa. Veio em 1916, ainda criança, com três anos, para o Rio de Janeiro, 
cursando o 1o grau na Escola Joaquim Nabuco, em Botafogo; o 2o grau no Insti-
tuto Superior de Preparatórios, hoje Moderna Associação Brasileira de Ensino 
– Mabe (1935-1938), e o 3o grau no Instituto Nacional de Música da Universida-
de do Brasil, hoje Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– UFRJ (1939-1941), onde estudou piano.

Em 1941, ingressou no Centro de Preparação de O�iciais da Reserva – CPOR, 
do Rio de Janeiro.

Estudou medicina na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, sendo 
interno do serviço do professor Brandão Filho, na 23a enfermaria do Hospital 
Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, e doutorando do mesmo 
hospital, em 1946, ano em que concluiu o curso.

Realizou os seguintes cursos de aperfeiçoamento: Microbiologia de Guerra, 
pela Universidade do Brasil; Traumatologia de Guerra, da 1a cadeira de Clínica 
Cirúrgica da Escola de Medicina e Cirurgia; Clínica Médica, com o professor Viei-
ra Romeiro, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (1946), e Radiologia 
Clínica pela Escola de Medicina e Cirurgia (1946).

Seu registro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro 
era de número 5.121. Exerceu a clínica médica e a pneumologia. Atuou por 

1. Contribuição biográ�ica do acadêmico Helio Begliomini e da foto do acadêmico Tito 
de Abreu Fialho.

o Aurélio Caldas Barbos
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pouco tempo também em Belo Horizonte (MG), onde foi assistente do serviço do 
professor Mário Pires, no Sanatório Imaculada Conceição, em 1950.

De volta ao Rio de Janeiro trabalhou por muito tempo no Hospital Geral da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, exercendo as seguintes funções: 
chefe do Serviço Social e de Relações Públicas (1966-1967); supervisor médi-
co-administrativo (1964-1971); vice-diretor médico (1967); chefe interino da 
Clínica Médica (2a Enfermaria); diretor médico interino (em 1970, em 1984 e 
em 1986); chefe do Serviço de Documentação Médica e Estatística (1975 até 
pelo menos 1989) e diretor médico (1987). Devido a tantas funções represen-
tou esse nosocômio em diversos eventos. Foi também diretor do serviço de Bio-
metria Médica do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação 
e Saúde (1964-1970), e diretor médico da Casa de Saúde Santa Luzia (1982). 
Elaborou diversos projetos no Ministério da Saúde na área médico-hospitalar, 
representando esse órgão público em missões nacionais e no exterior.

Seu interesse por novos conhecimentos impeliu-o a realizar diversos outros 
cursos: curso de Aperfeiçoamento em Che�ia – Princípios e Técnicas, na Escola 
do Serviço Público do Dasp (1962); curso de Aperfeiçoamento em Acústica de 
Edi�ícios no Instituto de Eletrotécnica do Centro de Tecnologia da UFRJ (1962); 
curso de Especialização em Administração Hospitalar, pela Ponti�ícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro (1967, registro CRA no 1.175); curso sobre 
Segurança e Desenvolvimento na Associação dos Diplomados pela Escola Su-
perior de Guerra (Adesg), cuja monogra�ia de conclusão foi “O Poder Nacional” 
(1969), e curso de especialização em Medicina do Trabalho pela Universidade 
Gama Filho (1981).

Além do exercício da arte de Hipócrates deve-se salientar que Marco Aurélio 
foi exímio pianista. Teve grande pendor e paixão pela a música, sendo formado 
pela Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil, onde realizou os se-
guintes cursos de aperfeiçoamento, obtendo em todos aprovação com grau 10: Ci-
ências Físicas e Biológicas Aplicadas à Música; Pedagogia Musical e Teoria Musical.

Nesse mister exerceu os seguintes cargos: professor de canto orfeônico no 
Instituto Superior de Preparatórios no Ginásio Meyer e na Escola Técnica de 
Visconde de Cayru. Tomou posse em 1o março de 1967, como professor titular 
de Acústica e Biologia Aplicada à Música, e Fisiologia da Voz, da Escola de Música 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi chefe do departamento 
de Matérias Teóricas da Escola de Música da UFRJ (1979-1984). Em 1984, após 
deixar essa che�ia, foi eleito membro da Comissão Permanente de Pessoal Do-
cente (CPPD) da UFRJ, como representante dos professores titulares do Centro 
de Letras e Artes, sendo, logo em seguida, eleito presidente dessa comissão, 
exercendo seu mandato de 31 de outubro de 1984 a 16 de maio de 1990. 

Foi também professor de Acústica e Biologia Aplicada à Música no Conser-
vatório Brasileiro de Música e na Academia Lorenzo Fernandez, onde ingressou 
em 1952.
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Marco Aurélio defendeu tese para docente-livre, em 1950, cujo título é A 
Seleção, do Ponto de Vista Médico, dos Candidatos às Escolas Superiores 
de Música (Análise do Problema e Sugestões) – Imprensa O�icial, Belo Ho-
rizonte. A obra contém 62 páginas e se divide em três partes. Foi apresentada 
à Congregação da Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil, para a 
cadeira de Acústica e Biologia Aplicadas à Música. Há homenagem à sua esposa, 
aos antigos mestres dessa renomada instituição de música e, nominalmente, ao 
professor dr. Bernardo Eisenhlor, catedrático da cadeira de Acústica e Biologia 
Aplicadas à Música. Além do título de docente-livre obteve o de doutor em música, 
em 1960, e o de professor pleno, em 1967, pela mesma instituição. 

Marco Aurélio Caldas Barbosa foi membro, ocupando a vice-presidência da 
Associação dos Docentes-Livres da Escola de Música – Adlem da UFRJ, entidade 
organizada, em 1946, por Joanídia Sodré, no primeiro ano de seu mandato como 
diretora da Escola de Música (1946-1967). Ele foi o idealizador e o fundador 
da Escola de Pós-Graduação Musical “Henrique Oswald” da Adlem, sendo seu 
vice-diretor, em 1967, e diretor no biênio 1968-1970.

Marco Aurélio foi também membro da comissão editorial da Revista Brasilei-
ra de Música da Escola de Música do Centro de Letras e Artes da UFRJ, e membro 
da Academia Nacional de Música, tomando posse em 7 de junho de 1990, na 
cadeira no 19, cujo patrono é Newton Pádua.

Marco Aurélio se aposentou da Escola de Música em 7 de outubro de 1991, 
por compulsória, através de portaria publicada no Diário O�icial da União de no 35, 
de 24 de outubro do mesmo ano.

Foi palestrante em “Grandes Conferências” na série organizada pela Acade-
mia Nacional de Música e Escola de Música da UFRJ (1990).

Marco Aurélio Caldas Barbosa era também pintor e participou do IV (1984) e 
V Salão de Músicos Pintores promovidos pela Escola de Música Villa-Lobos, pela 
Escola de Música da UFRJ, assim como no clube Ginástico Português (RJ), e em Juiz 
de Fora. Ele assim se de�iniu no programa de 1984: “O que sou? Pintor, músico, mé-
dico, escritor? Sou músico porque nasci músico. Sou médico pelos estudos. A pintura, 
os poemas e os contos são para mim, médico e professor, um novo caminho na busca 
incessante das potencialidades que temos e, às vezes, ignoramos”.

Como compositor musical escreveu variado repertório, destacando-se as 
seguintes peças: valsas – “Relíquia do passado” e “A valsa que você me inspirou”; 
canções – “Tabu”, “Solidão”, “Con�issão” e “Um sonho”; hino – “Hino o�icial do 
ginasta”; músicas sacras – “Amor e paz”, “Virgem imaculada”; Hino à quaresma” 
e “Ave-Maria”. 

Eis o depoimento da professora Harlei Elbert, atual diretora da Escola de 
Música da UFRJ, que conviveu com Marco Aurélio Caldas Barbosa: “Em razão 
de seus conhecimentos administrativos, adquiridos ao longo de sua trajetória na 
medicina, participou ativamente da vida acadêmica da Escola de Música. De per-
sonalidade marcante, sua musicalidade era apreciada quando executava peças ao 
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piano, sempre com muita emoção e alegria. Pesquisador reconhecido, até interna-
cionalmente, possuía importante material audiovisual sobre as cordas vocais e o 
aparelho fonador, sendo muito requisitado para palestras e conferências. Pratica-
va como passatempo o radioamadorismo e tinha um belo equipamento instalado 
no seu carro”.

Marco Aurélio Caldas Barbosa publicou, em 1957, o livro didático “Com-
pêndio de Acústica e Biologia Aplicadas à Música”, prefaciado pelo professor 
Manoel Bergstrom Lourenço Filho.

São de sua lavra também trabalhos na área médica e musical. Dentre eles 
destacam-se: “O problema da seleção e da orientação pro�issionais em face do 
ensino superior” – Revista do Serviço Público (1942); “O tratamento da tuber-
culose pelos aerossóis” – Revista Brasileira de Medicina (1949); “Aerosolterapia 
– Ligeiras considerações em torno de algumas de suas indicações” – Revista da As-
sociação Médica de Minas Gerais (1950); “Perguntas e Respostas sobre acústica e 
biologia aplicadas à música e �isiologia da voz” (em dois cadernos, 1975); “A con-
trovertida doença de Frederico Chopin” – Revista Brasileira de Música (1984); 
“Aspectos clínicos ligados aos problemas da voz” – Revista Brasileira de Música 
(1984); “Novas perspectivas com a utilização da endoscopia da laringe com �i-
bra ótica �lexível para �ins didáticos” – Revista da Academia Nacional de Música 
(1991) e “Patrono da cadeira no 19 – Newton Pádua” – Revista da Academia 
Nacional de Música (1992).

Marco Aurélio fundou e foi o redator-chefe do jornal universitário “Musa”, 
órgão o�icial do diretório acadêmico da Escola Nacional de Música. Foi o diretor 
responsável do “Boletim Informativo” do Serviço de Biometria Médica do Minis-
tério da Saúde (1965-1970) e o redator do “Jornal do Tráfego” (1971).

Dentre seus principais títulos e condecorações recebidos destacam-se: me-
dalha de bronze (1964) e grau de comendador (1986) da Soberana e Militar 
Ordem de Malta, recebidos de Roma; sócio benemérito do Sindicato dos Músicos 
Pro�issionais do Rio de Janeiro (1969); cidadão do Estado da Guanabara (1973); 
Honra ao Mérito pela Ordem dos Músicos do Brasil (1976); medalha Teixeira de 
Freitas dos bacharelandos de direito da Sociedade Universitária Augusto Motta 
(1984); benemérito (1984) e grande benemérito da igreja imperial, Irmandade 
Nossa Senhora do Outeiro; comendador da Ordem Ametista de Saint Germain 
pela Escola de Música da UFRJ (1984); Honra ao Mérito pela Academia Interna-
cional de Música (1987) e diploma de relevantes serviços prestados à cultura 
brasileira pela reitoria da UFRJ (1987).

Marco Aurélio participou de diversas entidades salientando-se: Sociedade 
Franco-Brasileira de Medicina, Instituto Brasileiro de História da Medicina 
e Federação Nacional da História da Medicina; Associação Brasileira de Ad-
ministradores, Academia Internacional de Música, Instituto dos Centenários, 
Associação dos Hospitais da Cidade do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de 
Acústica; Sociedade Brasileira de Acústica, Associação Brasileira de Imprensa; 
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Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Cruz Vermelha Brasi-
leira, Instituto Cultural Brasil-Finlândia, Associação Brasileira de Arquivo Médi-
co e Estatística, Federação das Misericórdias do Brasil e Sociedade Médica São 
Lucas. Também pertenceu, desde 1962, ao Lions Club sendo presidente do clube 
Rio de Janeiro – Leblon, no ano leonístico de 1971-1972. Nessa instituição rece-
beu diversas comendas destacando-se a medalha de Presidente 100%, no ano 
leonístico 1977-1978. 

Marco Aurélio Caldas Barbosa dedicou-se também à literatura escrevendo 
contos, poemas e crônicas. Foi membro da Sociedade Brasileira de Médicos Es-
critores do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ), sendo vice-presidente dessa regional 
(1986-1987 e 1988-1989) e da nacional (1986-1988). Foi o presidente da co-
missão organizadora da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames); 
seu fundador e primeiro presidente (1989-1991), eleito por aclamação na sole-
nidade de fundação realizada no an�iteatro Miguel Couto do Hospital Geral da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 

Recebeu o título de sócio honorário da Academia Petropolitana de Letras, 
em 1988, e obteve o 1o lugar no concurso de poemas, de 1989, da Abrames.

Manoel Baliú Monteiro, redator da ata da sessão solene de instalação da 
Abrames, ocorrida aos 26 de maio de 1989, assim se expressou com relação a 
ele: “Senhoras e Senhores a sessão ainda não está o�icialmente aberta. Ela será 
aberta por um cidadão, a cuja competência, tolerância, paciência, persistência e 
trabalho se devem a criação desta academia. É única no Brasil e provavelmente 
única no mundo. Foi ele que idealizou as insígnias, planejou a medalha, fez o dese-
nho dos diplomas, concebeu e projetou a bandeira, previu o escudo, além de ter su-
pervisionado os estatutos e de ter organizado a festa de instalação do sodalício”.

Sua sede por novos conhecimentos, ainda que em idade provecta, levou-o a 
estudar jornalismo, curso que não chegou a terminar.

Marco Aurélio estava apenas cumprindo o início de seu segundo mandato 
como presidente da Abrames (1994-1995), quando a morte o surpreendeu. 
Sempre dizia aos seus amigos que tinha medo de sofrer enfarte, por saber dos 
desdobramentos dos sintomas. Por ingratidão do destino foi vítima de um en-
farte fulminante, vindo a falecer em 16 de março de 1994, aos 81 anos, deixando 
grande lacuna na Abrames, silogeu que ele fundou e organizou com tanto denodo, 
bravura, carinho e pertinácia.
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CADEIRA NO 7 – SEGUNDO OCUPANTE

Carlos Luiz Campana1

Carlos Luiz Campana nasceu na cidade de São Paulo, em 18 de setembro de 
1930. É �ilho de Luiz Campana e de Antonietta Mauri Campana.

Fez os cursos primário, ginasial e cientí�ico no Liceu Coração de Jesus de 
1939 a 1948, sem nunca ter sido reprovado. Foi vencedor no Certame de Apolo-
gética entre os colégios salesianos do sul do Brasil, em 1947.

Cursou a Escola Paulista de Medicina, atual Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) de 1952 a 1957. Como acadêmico, foi monitor de parasitologia 
(1955-1956) e acadêmico-interno, por concurso, de clínica médica (1955-1956). 
Em 1958 ingressou na residência de doenças tropicais e infectuosas do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Casou-se com Odete Chain Campana de cujo conúbio nasceram cinco �ilhos.
Carlos Campana foi professor da USP onde trabalhou por vinte anos em 

clínica médica, higiene e medicina preventiva, odontologia, parasitologia, 
cancerologia, gerontologia, medicina do trabalho, farmacologia, engenharia, 
enfermagem, ergonomia, epidemiologia e higiene de alimentos, tendo proferido 
aproximadamente 4.500 aulas e palestras.

Obteve também especialização em medicina interna pela Associação Mé-
dica Brasileira (AMB); cancerologia pela Sociedade Brasileira de Cancerologia 
(SBC) e em medicina do trabalho.

Esteve presente em uma centena de congressos, jornadas e simpósios. Par-
ticipou de 63 trabalhos cientí�icos divulgados no Brasil e no exterior; escreveu 
artigos e três monogra�ias: Nutrição e Qualidade de Vida no Inan; Trabalho 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Carlos Luiz Campana através 
do acadêmico Nelson Jacintho e redigidos segundo estilo editorial do autor.

arlos Luiz Campana1
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no Comércio (obra premiada, Sesc – Serviço Social do Comércio) e sobre 
Trânsito (DER – Departamento de Estradas de Rodagem).

Obteve grau de “doutor em ciências” pela USP, em 1974, cuja tese recebeu 
louvor. 

Carlos Campana foi bolsista do NIH – National Institutes of Health (EUA) 
e médico entrevistador da Opas – Organização Pan-Americana da Saúde. Fez 
estágios, visitas e cursos nas cidades de Buenos Aires, Milão, Nova Iorque, Mon-
tevidéu, Genebra, Bolonha, Turim e Pádua. 

Foi aprovado em vários concursos públicos, tendo prestado serviços em mui-
tos hospitais da capital, de Ribeirão Preto e de outras cidades. Ministrou diversos 
cursos e foi professor de várias faculdades em São Paulo, Minas Gerais, Maranhão 
e Amazonas, sendo paraninfo e recebendo homenagens. Presidiu departamentos 
da Associação Paulista de Medicina e da Casa do Médico de Ribeirão Preto.

Foi membro fundador da Unimed de Ribeirão Preto e da Sociedade Brasileira 
de História da Medicina. É membro emérito da Academia de Medicina de São 
Paulo, da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto e da Academia Brasileira 
de Médicos Escritores. É membro correspondente da Academia Santista de Letras 
e do Instituto Histórico e Geográ�ico de Santos, além de outras entidades. 

Presidiu a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado 
de São Paulo (Sobrames – SP) no biênio 1994-1996 e participou do congresso 
mundial da Union Mondiale des Écrivains Médicins (Umem), em Lugano.

Carlos Campana escreveu cerca de 30 biogra�ias, entre elas a de Luiz Pereira 
Barreto – fundador da Sociedade de Medina e Cirurgia de São Paulo, hoje Acade-
mia de Medicina de São Paulo –, para a Academia de Letras e Artes de Ribeirão 
Preto (Alarp) e a “Biogra�ia dos 150 Anos de Beethoven”, que recebeu o 2o lugar 
com louvor, em Ribeirão Preto.

Participou de Antologias e redigiu dez prólogos. Escreveu os seguintes capítu-
los de livros: “Peste”. In: “Doenças Tropicais e Infectuosas” de Ricardo Veronesi; 
“Lacaz, o Incansável”. In: “Lacaz, Cultura e Humanismo na Casa de Arnaldo” de 
Henrique S. Ivamoto; “Ramazzini, o Clínico”. In: “As Doenças dos Trabalhadores 
e B. Ramazzini” de R. Estrela; “Importância Histórica da Medicina do Trabalho 
na Itália”. In: Quaderni do ICI; “Educação e Saúde”. In: “Histórias e Médicos da 
Escola Paulista de Medicina”.

Carlos Luiz Campana recebeu diversos prêmios literários. Escreveu mais de 
750 artigos em diferentes revistas e jornais do Brasil. Tem um livro de poesias 
e de Antologia de Medicina e outro, em conjunto, no prelo, reunindo sessenta 
cartas em jornais.

Pelo seu currículo recebeu a comenda do Mérito Médico, em 1990, e o título de 
Médico do Ano pela Sociedade de Heráldica e Medalhística de São Paulo, em 1994.

Entre outras atividades culturais salienta-se que estudou piano, canto e tra-
balhou em teatro. Sempre procurou nutrir zelo patriótico, levando a bandeira 
brasileira em várias ocasiões.
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CADEIRA NO 7 – TERCEIRO OCUPANTE

Nelson Antonio Rodrigues1

Nelson Antonio Rodrigues nasceu na Rua da Alfândega, no 240, na cidade 
do Rio de Janeiro, em 9 de março de 1925. É �ilho de Antonio Augusto Gonçalves 
Rodrigues e Anna de Jesus Aguiar. 

Fez seus estudos iniciais no curso primário da então capital federal, tendo 
concluído as provas do 2o grau do ensino primário fundamental em Vila Pouca 
de Aguiar, Portugal, em 7 de julho de 1936, quando foi “aprovado com distin-
ção”. De regresso ao Brasil, em 14 de fevereiro de 1938, foi aprovado no exame 
de admissão ao Instituto de Ensino Secundário, colégio que frequentou até o 3o e 
último ano do curso cientí�ico e que já passara a se chamar Frederico Ribeiro.

Em 1944, classi�icado em 2o lugar, ingressou na Faculdade de Ciências Po-
líticas e Econômicas do Rio de Janeiro, hoje Candido Mendes, concluindo seu 
bacharelado em economia. Anos mais tarde fez exame vestibular para a Fa-
culdade Fluminense de Medicina, sendo classi�icado em 4o lugar. Aí cursou os 
três primeiros anos, ao �inal dos quais se transferiu para a Escola de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro, hoje UNI-RIO, onde se graduou em 1950. 

Casou-se com Yedda de Oliveira Rodrigues, com quem tem quatro �ilhos: 
Elizabeth, médica; Nelson Jr., engenheiro; Edmundo, consultor imobiliário; e 
Fernando, médico. Tem sete netos, três dos quais já diplomados em medicina 
veterinária, direito e relações internacionais.

Nelson Rodrigues iniciou sua prática médica na XV enfermaria do Hospital 
São Francisco de Assis sob a coordenação do professor Mariano de Andrade. 
Com a ida desse professor para o Hospital dos Servidores do Estado e o conse-

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Nelson Antonio Rodrigues 
e redigidos segundo estilo editorial do autor. 

son Antonio Rodrigues1
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quente fechamento da XV enfermaria, Nelson Rodrigues ingressou no Serviço 
de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (Samdu) como auxiliar acadêmico 
remunerado, e no Hospital dos Marítimos – Rio como acadêmico estagiário. Foi 
nessas duas instituições que passou mais de 40 anos da sua carreira pro�issional 
de cirurgião e de administrador.

No Samdu, entidade ligada ao Ministério do Trabalho, ocupou os cargos de 
chefe de equipe, chefe de posto e, por último, o de delegado (diretor) no Estado 
da Guanabara (1961-1963). No Hospital Central dos Marítimos exerceu os car-
gos de chefe da 2a clínica cirúrgica (mulheres e crianças); chefe da divisão dos 
serviços médicos (vice-diretor) e, por último, diretor-geral (1956-1961). Atual-
mente encontra-se aposentado nessas duas instituições do Ministério da Saúde, 
no mais destacado nível do quadro médico, tendo tido todas as suas promoções 
por merecimento.

Foi também contratado pela Fundação das Pioneiras Sociais de 1o de setem-
bro de 1962 a 1976, quando foi desligado por não aceitar a sua transferência 
para Brasília, tendo, no entanto, preservados todos os seus direitos em processo 
vitorioso na Justiça do Trabalho. Ainda, no campo pro�issional, foi médico da 
General Electric S.A. por um período de mais de 10 anos.

Nelson Rodrigues fez os seguintes cursos de especialização: cirurgia plástica 
e reconstrutora de urgência no Hospital Souza Aguiar, com o professor Ivo Pitan-
guy (1953); aperfeiçoamento e especialização em organização e administração 
hospitalares no Ministério da Saúde (julho a dezembro de 1956); oncologia no 
Instituto de Oncologia do Hospital Universitário de Santa Maria e na Maternidade 
Alfredo da Costa, em Lisboa, e no Hospital Geral Santo Antonio, no Porto (Portu-
gal, 1957); assistência e previdência social na Fundação Getúlio Vargas (1959); 
curso de férias no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb, 1963); cirurgia 
de varizes, em São Paulo, com o professor Mario Degni (1969); urgências abdo-
minais na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (1972); curso de 
política e estratégia na Escola Superior de Guerra (Adesg, 1995); curso de fran-
cês na Aliança Francesa (1998) e no CLC Idiomas (2001-2002) na Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); licenciatura em história (2 períodos) 
na Universidade Gama Filho (2003); licenciatura em relações internacionais (2 
períodos) na Universidade Estácio de Sá (2004) e sobre �ilósofos ocidentais e o 
pensamento contemporâneo na Universidade Estácio de Sá (2006).

Entre suas participações citam-se: II Congresso Nacional de Hospitais (Belo 
Horizonte, 1958) e do VIII Congresso de Cirurgia (São Paulo, 1963); presidente 
da comissão executiva da II Jornada de Administração Hospitalar da Guanabara 
(1962) e moderador do tema “Estrutura e Organograma do Hospital” na 1a con-
ferência de diretores de hospitais da Guanabara (1963); presidente da 3a sessão 
da III Jornada de Administração Hospitalar realizada no Hospital dos Servidores 
do Estado (1964): vice-presidente da comissão de temas livres do I Congresso 
Interamericano de Hospitais e IV Congresso Nacional de Hospitais (1965); con-
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ferenciou sobre “Administração Hospitalar” a convite do centro de estudos do 
Hospital Central dos Marítimos (1963) e sobre “Organização do Corpo Clínico 
do Hospital” a convite do centro de estudos do Hospital da Polícia Militar da 
Guanabara (1965).

Nelson Rodrigues pertence à Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro 
(membro-fundador e 2o secretário); Academia Brasileira de Administração 
Hospitalar (sócio benemérito); Associação dos Ex-Alunos da Escola Superior de 
Guerra e Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames).

Recebeu as seguintes distinções: elogio publicado no boletim no 93 do IAPM 
pela “e�iciência, dedicação e alto espírito de humanidade” demonstrados na 
prestação de serviços médicos às vítimas da catástrofe de Santos (SP, 1956); 
convite do governo português através de sua embaixada, no Brasil, para estudar 
a estrutura e o funcionamento da rede hospitalar de Portugal (1957) e diplo-
ma de reconhecimento do Lions Club do Rio de Janeiro por “relevantes serviços 
prestados à causa da educação na comunidade da Ilha do Governador” (1986).

Em 1964, no auge da “caça às bruxas” e do terror ideológico da ditadura, 
respondeu a um inquérito policial militar, acusado de atividades subversivas e 
de manter contatos com o ex-presidente dr. João Goulart, então exilado no Uru-
guai. Denúncia apócrifa, sem qualquer testemunha, fato ou documento compro-
vatório, conforme �icou demonstrado, mas que ainda assim serviu de palco para 
uma demonstração, à época, da força do autoritarismo e do implacável poder da 
ditadura militar.

Nelson Antonio Rodrigues escreveu os seguintes livros: Estradas do Velho 
Mundo (1988); Notas de Viagem (1995); Notas de Viagem (1996); Notas de 
Viagem (1997); Caminhos de Santiago (2000); Notas de Viagem (2002); 
Sonhar é Preciso... (poesias, 2003); Reminiscências (discursos, 2005); Cole-
tânea (trabalhos universitários, 2006) e Três Verbos (2007).
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CADEIRA NO 8 – PATRONO

Antônio de Castro Lopes1

(1827-1901)

Antônio de Castro Lopes nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 5 de janeiro 
de 1827. Era �ilho do dr. Domingos Genésio Lopes e de Amália Honória de Castro 
Araújo. Graduou-se pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, em 
1848, apresentando a tese Dissertação Acerca da Utilidade da Dor. 

Em 1854, passou a exercer as funções de o�icial da Secretaria dos Negócios 
da Fazenda e, em 1959, foi transferido para a Secretaria dos Negócios Estrangei-
ros. Atuou também como deputado na Assembleia Provincial na legislatura de 
1854 a 1855. Foi fundador do Banco Predial do Rio de Janeiro e de outras asso-
ciações comerciais. Dedicou-se muito tempo à clínica homeopática.

Foi grande latinista, �ilólogo, gramático e dicionarista, sendo criador de 
muitos neologismos como “convescote” em vez de “piquenique”; “cardápio” no 
lugar de “menu”; “nasóculos” no lugar de “pince-nez” ou “pincenê”; “lucivéu” no 
lugar de “abajur”; “merenda” ao invés de “lunch”, além de vários outros. Ainda 
nessa época, em 1861, escreveu Cathecismo da Agricultura, feito e indicado 
para servir de leitura nas escolas primárias. Nele o autor aborda todas as questões 
elementares que interessavam à lavoura.

Antônio de Castro Lopes colaborou no Jornal do Comércio (RJ), foi poeta, es-
creveu peças de teatro e usava frequentemente os pseudônimos “Philogelus” e 
“O. O. S. N.”. Traduziu as seguintes obras: “Deveres do Homem” de Sílvio Péllico; 
“La Quadradura de Cercle” de Tandem (1892); “Amarílis” tradução da primeira 
lira da Marília de Dirceu de Thomaz Antônio Gonzaga; “O Episódio de Ignez de 
Castro”, 3o canto de “Os Lusíadas”, vertido em versos hexâmetros latinos.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

ô i d C L 1
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Era perspicaz e tinha senso de humor, sendo capaz de escrever frases como: 
“Não há oculista, por mais perito que seja, que se possa comparar com o juiz forense; 
pois este chega até a dar vista aos autos”.

Como dramaturgo, Antônio de Castro Lopes escreveu as seguintes peças: 
Abamoacara (tragédia em 4 atos aprovada pelo Conservatório Dramático do 
Rio de Janeiro, 1847) e Teatro do Dr. A. de Castro Lopes, obra em 3 volumes 
de 1864-1865, contendo: Volume I – Meu Marido está Ministro (comédia em 
3 atos) e Um Tesouro (comédia em 1 ato); Volume II – O Compadre Suzano 
(comédia em 1 ato); A Emancipação das Mulheres (comédia em 1 ato) e As 
Três Graças (comédia em 1 ato) e Volume III – A Educação (drama em 3 atos); 
Um Divórcio Original (comédia em 1 ato); No Fim é que se Cantam as Glórias 
(comédia em 1 ato); Suplício de um Marido (comédia em 1 ato); Um Casamento 
por Fotogra�ia (comédia em 1 ato) e Mais um Centenário (comédia em 3 atos).

São também de sua lavra: Ode Saphica (em latim, por ocasião do nasci-
mento do príncipe imperial Dom Aff onso, 1847); Novo Sistema de Estudar a 
Língua Latina (obra adotada nos estabelecimentos públicos de instrução se-
cundária e altamente elogiada no Brasil e em Portugal, 1850); Zig-Zag (artigos 
humorísticos publicados no Jornal do Comércio, 1855); O Mundo e o Progresso 
(1855); A Arte de Ganhar Dinheiro (1860); Saudação à Aurora; Cathecismo 
da Agricultura (1861); Bazar Volante (periódico caricato, publicado no Rio 
de Janeiro de 1863 a 1867); Musa Latina (1868); Vida e Feitos do Dr. San-
tana (1870); O Médico do Povo; Ressurreições (poesias, 1879); Acróstico a 
Luiz de Camões (1880); Memória Sobre a Possibilidade e Conveniência da 
Supressão dos Anos Bissextos (escrita em português, latim e francês, 1881); 
Um Sonho Astronômico (1882); A Moeda Universal (1893); Dicionário Pan-
tagruélico (1894); Para de Hoje a Mil Anos (1894); Refutação ao Livro Índia 
Cristã (1885); Origens de Anexins, Provérbios, Locuções Populares (1886); 
Memória (1889); Um Sonho Astronômico; Neologismos Indispensáveis e 
Barbarismos Dispensáveis (2a edição, 1909 – um de seus mais afamados li-
vros, com um vocabulário neológico português) e Dicionário Clássico Latino e 
Português (obra inédita). 

Além destas obras teve como publicação póstuma Artigos Filosó�icos 
(1910).

Antônio de Castro Lopes faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 11 de maio 
de 1901, aos 74 anos de idade.
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CADEIRA NO 8 – FUNDADOR

Hilton Rocha1

1911-1993

Hilton Ribeiro da Rocha nasceu em Cambuquira – MG, em 23 de dezembro 
de 1911, de onde saiu, ainda criança, para iluminar todo o nosso Brasil com sua 
ciência e arte. Foi casado com Maria do Carmo, com quem teve nove �ilhos, a 
saber: Maria Elizabeth, Adalgiza, Cândida, Andréia, Maria Lúcia, Hilton, Francisco, 
Virgílio e Ricardo.

Que fatores levam um homem do talento à genialidade? Talvez um conjunto 
de virtudes inatas, combinado com a energia, o esforço, o espírito de indepen-
dência e outros fatores possam explicar a existência de seres humanos que se 
destacam entre contemporâneos. 

Hilton Ribeiro Rocha, médico, cientista, professor, líder de classe, escritor, 
orador e humanista sintetiza, com absoluta justiça, o homem que alcançou a ge-
nialidade. Além de ter exercido a medicina com amor e dedicação, nunca faltou 
com seus deveres de professor e plasmador da personalidade de seus alunos 
e discípulos. Suas aulas e palestras eram mescladas com lições de ética e de 
cultura geral. Procurava sempre incutir nos jovens que o médico necessitava 
não só de conhecimentos técnicos, mas também de profundos sentimentos de 
humanidade, compreensão, desprendimento e solidariedade para com os seres 
humanos que o procuram. 

Chamava constantemente a atenção de seus seguidores para a necessidade de 
treinamento prático, como complemento do estudo teórico. Muitas vezes citava 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. Foto e dados foram obtidos 
do livro Os Vinte Maiores Médicos Mineiros do Século Vinte (2002) de Fernando 
Araújo, e redigidos segundo estilo editorial do autor.

Hilton Rocha1
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o mestre canadense Osler, considerando por ele como o maior médico da história, 
que a�irmava que “Estudar doenças sem livros é navegar em mar alto sem bús-
sola; mas estudar nos livros sem ver doentes é �icar ancorado no porto”. 

Com essas premissas, Hilton Rocha criou a maior escola de oftalmologia do 
Brasil, considerada como uma das melhores do mundo, onde ponti�icou durante 
toda a sua vida. 

Na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais (UFMG), onde 
ocupou a cátedra a partir de 1942, com apenas 9 anos de formado, há muitas 
décadas funcionam os cursos de pós-graduação, que já prepararam professores 
para todo o Brasil. Foi o primeiro curso de pós-graduação no Brasil. Sua tese 
para livre-docente, defendida em 1938, versou sobre a Pressão da Artéria Cen-
tral da Retina e a de catedrático, estudando o Ângulo da Câmara Anterior, foi 
feita logo a seguir, quando ele tinha somente 30 anos de idade. 

O Hospital São Geraldo da Faculdade de Medicina da UFMG foi idealizado e 
construído pelo professor Hilton Rocha, para constituir-se em um centro avan-
çado de oftalmologia, função que ele exerce até hoje.

Na clínica privada, destacou-se como um dos maiores oftalmologistas do 
país, obtendo fama internacional, o que foi atestado por seus inúmeros clien-
tes do Brasil e de outros países, que a�luíram ao seu consultório, e, também, 
pelas inúmeras comendas recebidas. Concebeu e construiu o “Instituto Hilton 
Rocha” destinado ao tratamento de todas as moléstias oftalmológicas e, junta-
mente a este, a “Fundação Hilton Rocha”, destinada aos pacientes desprovidos 
de recursos.

Pesquisador incomparável, fez o primeiro transplante de córnea no Brasil, 
no ano de 1945. O departamento de córnea e doenças externas oculares de-
senvolveu-se extraordinariamente a ponto de chegar à notável média de 500 
transplantes por ano, bene�iciando grandemente os pacientes pobres. Para a 
manutenção dessa última entidade, transformou-se num “pedinte despudorado”, 
como ele se intitulava, ao solicitar ajuda a empresários, políticos dentre outros. 
Organizou um serviço perfeito de atendimento e prevenção da cegueira, deno-
minado Projeto URBI, em que ele e seus assistentes viajavam em ônibus trans-
formados em sala de exames e pequenas cirurgias, percorrendo graciosamente 
todo o interior de Minas Gerais. Graças ao seu árduo trabalho e alto prestígio 
pessoal, conseguiu manter em alto nível todos esses serviços de bene�ício aos 
desprovidos de recursos �inanceiros. Nas atividades relacionadas com a classe 
médica, sua colaboração pode ser considerada como grandiosa.

Fundou, juntamente com os professores Baeta Viana e Luiz Adelmo Lodi, a 
Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina da UFMG, a Associação Mé-
dica de Minas Gerais – AMMG, da qual foi presidente duas vezes, e a Associação 
Médica Brasileira – AMB, onde também foi presidente. Em sua luta pela integra-
ção da classe médica mineira percorreu todo o estado “por estradas solúveis em 
água”, na época em que não havia asfalto, levando as bandeiras da AMMG e da 
AMB aos mais distantes rincões de Minas Gerais.
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Instalou o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, tendo sido seu 
primeiro presidente e o primeiro médico a ser registrado nessa entidade. Aju-
dou a criar a Associação do Professor Sênior da Faculdade de Medicina, onde 
foi presidente; a Associação dos Hospitais de Minas Gerais, o Instituto Mineiro de 
História da Medicina e a Academia Mineira de Medicina. Foi também membro 
titular da Academia Nacional de Medicina (5/4/1973), do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, da Academia Inter-
nacional de Oftalmologia, do conselho diretor do Memorial Carlos Chagas, do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões e de outras 28 sociedades médicas no Brasil, 
Chile, México, Peru e Argentina.

Recebeu inúmeras comendas e medalhas do Brasil e do exterior. Publicou 
cerca de 200 trabalhos cientí�icos. Destacou-se na literatura, tendo escrito 
quatro livros que tiveram o título de Páginas Esparsas, I, II, III e IV. 

Foi membro da Academia Mineira de Letras, da Academia Brasileira de 
Médicos Escritores (Abrames) e da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos. 
Na Abrames foi membro do conselho consultivo (1992-1993).

Hilton Rocha foi homenageado pela Associação Médica de Minas Gerais 
como a “Personalidade Médica Mineira de 1992” e com a denominação de “Sala 
Hilton Rocha”, para uma das importantes dependências daquela entidade. Na 
Academia Mineira de Medicina, de que foi fundador, exerceu durante muitos 
anos o cargo de orador, arte em que era primoroso. Foi o primeiro a ser laureado 
com a “Palma Acadêmica”, juntamente com os acadêmicos Pedro Salles e José 
Ferola, e a receber a comenda de “Grande Benfeitor”. 

Analisando a �igura de Hilton Rocha, o acadêmico Pedro Salles falou que 
nele “o professor, o homem de ciência, o médico dedicado, o orador primoroso 
convivem tão intimamente, que ninguém consegue, sozinho, esboçar-lhe o re-
trato”. A envolver a �igura do professor Hilton Rocha há uma auréola de admi-
ração, que a história de sua vida bem justi�ica. Elegante, carismático, erudito, 
orador brilhante, grande mestre, cidadão exemplar, en�im, uma pessoa que 
marcou uma época da história da nossa medicina.

O presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Deolindo Couto, 
conta que, em conversa com o primus inter pares da cirurgia ocular universal, o 
professor Herminegildo Arruga, da Espanha, este lhe a�irmou “ser Hilton Rocha 
o maior oftalmologista sul-americano”. Ao juízo formulado pelo sábio catalão, 
continua Deolindo Couto, acrescentei que “o meu admirável patrício soube ser 
erudito, humanista; excedia também pela sua polidez e pela solidariedade com 
os seus parceiros de pro�issão, expressos estes atributos na lhaneza com que 
tratava os discípulos e os doentes, e nos múltiplos ensejos em que defendeu sua 
classe, forcejando por vê-la crescentemente prestigiosa”.

A benemerência de sua vida jamais será esquecida. Quando seu valoroso co-
ração parou, no dia 21 de junho de 1993, com 81 anos de idade, recordamos um 
dos seus notáveis pensamentos: A morte é a coroa da vida. De espinhos para os que 
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não sabem viver. De louros, para aureolar a memória dos justos. E o professor Hil-
ton Rocha foi descansar com os louros recolhidos durante a sua gloriosa vida.

Concluindo a trajetória luminosa do condestável da oftalmologia brasileira, 
citamos as palavras de Geraldo Diniz Resende: “Minas Gerais será grande e eterna 
enquanto à sombra de suas montanhas continuarem a nascer, viver e trabalhar 
homens da estirpe de Hilton Ribeiro Rocha”. 
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CADEIRA NO 8 – SEGUNDO OCUPANTE

Aldo Miletto1

1919-2008

Aldo Miletto nasceu na cidade de São Paulo, no dia 5 de maio de 1919. For-
mou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no ano de 
1946, na mesma turma de outros ilustres confrades da Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores do Estado de São Paulo (Sobrames – SP): Flerts Nebó, Ber-
nardo de Oliveira Martins, Manlio Mario Marco Napoli, Ricardo Veronesi, Milton 
Maretti, Orlando Lodovici e Fernando Teixeira Mendes. Especializou-se em psi-
quiatria do desenvolvimento, dedicando-se a essa área sua vida pro�issional. 

Foi diretor-geral do então departamento de assistência a psicopatas da 
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e membro do conselho da Funda-
ção Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem). Dirigiu a clínica psicológica da 
Sociedade Pestalozzi. Atuou também como professor instrutor de psiquiatria 
infanto-juvenil da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. Publicou em maio de 1952, na revista “O Hospital”, o trabalho cien-
tí�ico intitulado “Anemia Falciforme”.

Era membro fundador da Sociedade Gaúcha de Médicos Poetas. Ingressou 
como membro titular na Sobrames – SP, em 16 de janeiro de 1997, ocupando 
as funções de 2o tesoureiro (1999-2000) e membro efetivo do conselho �iscal 
(2003-2004). Nela participou com a�inco de suas tertúlias e atividades. Teve 
trabalhos publicados na I (1999); II (2000); III (2001); IV (2003); V (2005) e 
VI (2007) Antologias Paulistas; assim como nas coletâneas A Pizza Literária – 
Quinta Fornada (1998); A Pizza Literária – Sétima Fornada (2002); A Pizza Lite-
rária – Oitava Fornada (2004) e A Pizza Literária – Nona Fornada (2006).

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
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Miletto apresentou trabalhos em vários eventos da Sobrames, tais como: XVII 
Congresso Nacional da Sobrames (São Paulo, 1998); V Jornada Médico-Literária 
Paulista (Águas de São Pedro, 1999); VI Jornada Médico-Literária Paulista (Botu-
catu, 2001) e VII Jornada Médico-Literária Paulista (Campos do Jordão, 2003).

Foi também vice-presidente da Liga Sul-Americana de Médicos Escritores 
(Lisame). É autor dos livros de poesias Quando a Gente Colhe a Rosa, com duas 
edições (1999 e 2000), e Da Violeta ao Compasso – Ensaios Poéticos II (2004).

Aldo Miletto era discreto, alegre, pací�ico e de índole tranquila. Sua fala nas 
Pizzas Literárias era sempre esperada. Quando não podia comparecer, sua 
ausência era sempre questionada.

Foi um vate de grande sensibilidade, oriunda do seu humanismo que se ex-
pressava no seu modo de ser. Não somente escrevia bem os seus poemas, mas 
também os declamava com grande eloquência e sentimento. Ganhou prêmios 
em concursos literários na Sobrames – SP, tais como o 1o e 2o lugares em poesias 
na VI Jornada Médico-Literária Paulista (Botucatu, 2001), respectivamente com 
os trabalhos “A Violeta” e “O Compasso”; dois prêmios “Bernardo de Oliveira 
Martins” de a melhor poesia do ano da Sobrames – SP: “Quando a Gente Colhe a 
Rosa” (1999-2000) e “Sudário de Ardente Calvário” (2000-2001); e vencedor do 
prêmio Superpizza: “O Tempo e a Vida” (19/2/2004).

Sua projeção como escritor e, particularmente, como poeta, o conduziu à 
imortalidade da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames). Nela 
ingressou em 26 de novembro de 1999, sendo o segundo ocupante da cadeira 
no 9, sob a patronímica de Antônio de Castro Lopes. Teve a honra de suceder 
ao eminente oftalmologista mineiro Hilton Ribeiro da Rocha. Em novembro de 
2004, obteve a condição de membro emérito do sodalício.

A diretoria da Sobrames – SP resolveu criar no início de 2007 dois novos 
prêmios literários anuais. Um deles, devendo ser fornecido àquele(a) que me-
lhor desempenho tivesse ao longo do ano na entidade, recebeu, democratica-
mente, através de votação secreta dos membros da diretoria e do conselho �iscal 
o epíteto de “Prêmio Aldo Miletto”. Nessa ocasião, já adoentado, ele vinha espo-
radicamente nas Pizzas Literárias. Em fevereiro de 2007, curiosamente, como 
que prevendo que seu �im não tardaria, apresentou o poema “E o Tempo Passa”. 
Em julho de 2007, esteve pela última vez conosco. Emocionado com a distinção 
recebida, declamou o poema “Agradecimento”, especialmente elaborado, como 
expressiva gratidão a tamanha consideração de seus pares. Nessa noite sua voz 
se fez ouvir nas tertúlias da Sobrames – SP pela derradeira vez. Comovido, co-
moveu a todos. 

Suas condições de saúde o impediram de fazer a entrega do primeiro prê-
mio que leva o seu nome, em cerimônia ocorrida na tertúlia de janeiro de 2008.

Aldo Miletto faleceu na capital paulista, em 14 de abril de 2008, às véspe-
ras de completar 89 anos de existência. Seu modo de ser e seus feitos literários 
tornaram-no imortalizado na história da Sobrames – SP.
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CADEIRA NO 8 – TERCEIRO OCUPANTE

Daniel Pinheiro Hernandez1

Daniel Pinheiro Hernandez nasceu em Caçapava (SP), aos 15 de outubro de 
1954. É �ilho de Pedro Hernandez e de Rachel Aparecida Pinheiro Hernandez.

Graduou-se pela Faculdade de Medicina de Teresópolis (RJ), em 1978. No 
ano seguinte especializou-se em medicina do trabalho na Fundação Mudes e 
Fundação Educacional Serra dos Órgãos (Feso), em Teresópolis. Em 1986 fez 
especialização em histologia e embriologia na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). Concluiu seu mestrado em educação na Ponti�ícia Universidade 
Católica de Petrópolis (RJ), em 1991, apresentando a tese A Utilização do Rádio 
na Educação para a Saúde.

Iniciou carreira universitária na Feso, em 1978, onde é, atualmente, professor 
titular da disciplina de histologia dos cursos de medicina, enfermagem, �isiote-
rapia e odontologia, além de professor titular da disciplina de metodologia da 
pesquisa dos cursos de administração e de ciências contábeis. 

Tem atuado também, desde 1979, como médico da Secretaria de Saúde de 
Teresópolis, lotado, atualmente, na Divisão de Vigilância Epidemiológica do 
Departamento de Higiene e Saúde Coletiva.

Dentre os principais cargos e funções exercidos salientam-se: chefe do 
gabinete do prefeito de Teresópolis (1988); representante da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comde-
ma) da Prefeitura Municipal de Teresópolis (1988); membro da comissão para 
reformulação dos departamentos da Faculdade de Enfermagem de Teresópolis 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Daniel Pinheiro Hernan-
dez e redigidos segundo estilo editorial do autor. A foto foi tirada por ocasião de sua 
posse na Abrames, em 18 de novembro de 2005.

el Pinheiro Hernande
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(Feso, 1989); coordenador acadêmico das Faculdades Uni�icadas Serra dos 
Órgãos (Feso – janeiro/1998 a fevereiro/1999); membro do Grupo de Incentivo 
à Autoavaliação Institucional Continuada (Giac – Feso, 1999); professor titular da 
disciplina de princípios biológicos para a educação do curso de graduação em 
pedagogia (Feso, julho/1998 a junho/1999); membro da Comissão Permanente 
de Avaliação (CPA – Feso, 2000); diretor acadêmico das Faculdades Uni�icadas 
Serra dos Órgãos (Feso, março/1999 a janeiro/2001); membro do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI – Feso, 2002); diretor do Centro de Ci-
ências Biomédicas (Feso, fevereiro/2001 a fevereiro/2003); membro do grupo 
de trabalho para a elaboração do novo código sanitário de Teresópolis (2004); 
e, desde 2003, é docente-associado no Núcleo de Estudos em Filoso�ia e Saúde 
(Ne�isa – Feso), orientando alunos em trabalhos de pesquisa na área de história 
da medicina.

Na Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis atuou na publicação do li-
vreto “Campanha Contra o Piolho e a Sarna” (1986); no folheto “Campanha para 
Prevenção da Cárie” (1988); organizou o material (1997) e a apostila (1999) 
“Informações sobre Meningites” e a apostila “Informações Básicas sobre Dengue 
e Febre Amarela” utilizada no I Encontro Educação-Saúde (2001).

Daniel Hernandez é membro do conselho editorial da Revista da Faculdade 
de Medicina de Teresópolis e atua como autor ou coautor de diversos módulos 
relacionados à educação. Tem artigos publicados nos periódicos Atualidades em 
Educação e Revista Brasileira de Educação a Distância (1999-2000), ambas do 
Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação (Rio de Janeiro), e na Revista 
Paraense de Medicina.

É também artista plástico e desde 1971 tem produzido diversos quadros 
com as técnicas: crayon sobre cartolina; tinta plástica sobre tela; óleo sobre tela; 
lápis de cera sobre cartolina e óleo sobre tela. Em 1990, participou da mostra de 
arte do III Encontro Rosacruz, em Teresópolis.

Daniel Hernandez é membro das seguintes entidades: Sociedade Brasileira 
de História da Medicina (SBHM, desde 2002); Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Regional do Rio Grande do Sul (Sobrames – RS, desde novembro de 
2003); Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames – cadeira no 8, sob 
a patronímica Antônio de Castro Lopes, desde novembro de 2005) e Elos Clube 
de Teresópolis (desde maio de 2007).

Na SBHM foi membro do conselho �iscal (2004-2005) e membro da diretoria 
na comissão cientí�ica da região sudeste (2006). Na Sobrames foi presidente da 
secção Teresópolis (2004-2005); vice-presidente da região sudeste da Sobrames 
nacional (2005-2007) e, na Abrames, presidente (2008-2009) e vice-presidente 
(2010-2011).

Tem participado, atuado em mesas-redondas, presidido sessões de temas 
livres, ministrado palestras e conferências em diversos eventos culturais e lite-
rários, tais como: Congresso Brasileiro da Sobrames (Maceió, 2006); Associação 
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Médica de Teresópolis (2006); Elos Clube de Teresópolis (2006 e 2007); Lions 
Clube de Teresópolis (2007) e Academia Caçapavense de Letras (2008).

Na coletânea Pérgula Literária tem os seguintes artigos publicados: “Diálogo 
entre Vida e Morte” (conto, 1998); “Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse” (conto, 
1999); “Lições de Vida” (conto, 1999) e “O Pracinha” (poesia, 1999). Desde 2001 
tem publicado anualmente, na Antologia Del’Secchi – Antologia Literária Inter-
nacional, vários contos, crônicas e poesias.

Dentre as distinções que recebeu salientam-se: Destaque Comunitário do 
Lions Clube Ilha do Governador (RJ, 1993); Diploma ao Mérito pelos serviços 
prestados a uma unidade do Exército em Teresópolis (1996); Elogio Funcional 
do diretor do Departamento de Higiene e Saúde Coletiva (Teresópolis, 1996) e 
Elogio do Comitê Acadêmico devido à sua atuação como diretor acadêmico 
interino (Feso, 1999); o troféu Olívia Alegri pelos “... excelentes trabalhos de-
senvolvidos nas áreas da medicina e da educação.” (Caçapava – SP, 2004); mem-
bro honorário da Sobrames nacional (2005) e homenagem da Escola Municipal 
Agripa Vasconcelos (MG, 2006).

Na literatura teve os seguintes trabalhos premiados: “Diálogo entre Vida e 
Morte” (conto – 1o lugar, 1998); “Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse” (conto – 
1o lugar, 1999); “O Pracinha” (poesia – 2o lugar, 1999); “Lições de Vida” (conto 
– menção honrosa, 1999); “Os Seis Jumentos” (conto – 1o lugar, 2001); “De Pas-
sagem” (poesia – menção honrosa, 2004) e “O Herói” (poesia – 2o lugar, 2004).

Daniel Pinheiro Hernandez recebeu, em 2006, da Sobrames mineira e da 
Sobrames nacional a medalha Guimarães Rosa e a medalha Agripa Vasconcelos, 
e, em 2007, o diploma de Parceiro Cultural na I Jornada João Guimarães Rosa: A 
Pessoa e a Vida. 
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CADEIRA NO 9 – PATRONO

Waldemar Berardinelli1

1903-1956

Waldemar Berardinelli nasceu na cidade de Jacareí, Vale do Paraíba, São 
Paulo, no dia 27 de junho de 1903.

Teve uma vida intensa dedicada à medicina universitária. Seu interesse pelas 
glândulas endócrinas data dos primórdios de sua produção cientí�ica. Entretan-
to, quando perguntado se era especialista em glândulas endócrinas, ele sempre 
respondia com sua maneira meio séria e ao mesmo tempo meio jocosa, que era 
especialista em ideias gerais.

Em 1941, Berardinelli publicou seus Esbocetos de Endocrinologia, grifando 
na capa “Prof. Berardinelli – Clínico no Rio de Janeiro”. Escreveu vários trabalhos 
sobre essa especialidade, criando assim uma escola que se iniciava.

Foi também precursor da reumatologia brasileira. Ganhou, em 1941, o con-
curso para a 4a cadeira de clínica médica da Faculdade de Nacional Medicina da 
Universidade do Brasil, com a tese Periarterite Nodosa, sucedendo o eminente 
professor Aloysio de Castro.

Deu relevo excepcional à cadeira que conquistou com tanto brilho e de-
terminação. Organizou diversos microcursos como ele mesmo os denominou. 
Abordou a dietética, até então descurada no meio universitário. Seguiram-se 
temas de alergia, ginecologia endócrina, problemas dentários, dentre muitos 
outros.

Publicou trabalhos com temas da especialidade, tais como: “Síndrome de 
Sjögren”, em 1943, e, em 1948, foi o primeiro a relatar casos dessa doença, no 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto; alguns dados foram comple-
mentados pelo acadêmico Pedro Diniz de Araújo Franco. 

ldemar Berardinelli1
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Brasil; “Síndrome de Reiter”, em 1954, e o Tratado de Biotipologia e Patologia 
Constitucional, no qual relacionou distúrbios de postura como agentes causa-
dores de alguns tipos de dor. São dele ainda os seguintes livros sobre medicina: 
Clínica Médica, em quatro tomos, e Doenças dos Rins.

Berardinelli estabeleceu, com acerto, conceitos doutrinários sobre a cons-
tituição morfológica em nossa raça, con�irmando o emprego do método clínico 
individualístico no estudo integral do homem sob o unitário critério pisco�ísico, 
tanto na condição �isiológica como na aplicação à patologia.

Ingressou como membro titular da Academia Nacional de Medicina, em 18 
de novembro de 1943. 

Berardinelli foi eleito o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Reu-
matologia (1949-1951). Foi também um dos fundadores, em 1o de setembro de 
1950, da Sociedade de Endocrinologia do Rio de Janeiro – núcleo inicial da So-
ciedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, fundada em 1954.

Fundou, em 1950, anexo à sua cátedra, o Instituto de Endocrinologia da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Em cinco anos de esmerada dedi-
cação logrou grande prestígio, mercê das realizações práticas e dos trabalhos 
cientí�icos publicados no Brasil e no exterior. Aí, Berardinelli estudou e publi-
cou casos de pseudo-hipoparatireoidismo, hermafroditismo verdadeiro, do-
ença da “arranhadura do gato” ou doença de Debré ou eluronicose; síndrome 
de Albrigh e um caso de uma doença endócrino-metabólica, individualizada no 
conjunto de seus sinais, sintomas e alterações metabólicas – uma dislipidemia 
associada à pseudo-hipertro�ia muscular que, por falta de melhor classi�icação, 
foi proposta por autorizados especialistas de nosso continente com a designação 
de síndrome de Berardinelli .

A ele também se deve a análise dos aspectos endocrinológicos das tesauris-
moses, entre as quais pôs em evidência uma nova síndrome metabólico-humoral 
da acromegalia, por ele duas vezes observada e caracterizada por gigantismo 
acromegaloide, hiperglicemia, hiperproteinemia, hiperlipemia, hepatoespleno-
megalia, hipertermia e in�iltração gordurosa do �ígado, síndrome provavelmente 
devida à hiperfunção global somatotropínica.

Por todos esses feitos, Berardinelli já podia ser considerado, como foi, 
anos depois, por Danilo Albuquerque e Luiz Povoa, o primeiro endocrinolo-
gista brasileiro.

Além de ter fundado “Seminário Clínico”, “Acta Cirúrgica” – órgãos de seu 
serviço – e a revista médica “O Hospital”, criou, em 1951, os “Arquivos Brasilei-
ros de Endocrinologia e Metabologia”, revista o�icial da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia, que tem sido publicada trimestralmente, prati-
camente sem interrupções. Entretanto, seus estudos também foram publicados 
em periódicos cientí�icos da Europa e da América do Norte. Sua palavra se fez 
ouvir em congressos e conferências que o tornaram respeitado e querido nos 
meios médicos de além-fronteiras.
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Berardinelli descreveu pela primeira vez 16 doenças. Enriquecia a linguagem 
cientí�ica pelo estilo conveniente do cuidado literário, sobredourado muitas 
vezes por graciosa nota �ilosó�ica ou irônica.

Ao ter notícias de críticas que lhe �izeram pelo gosto de casos raros, res-
pondeu simplesmente: mas os casos raros existem... Estava com Aristóteles que 
dizia ‘’nada é tão atraente quanto o diferente... ”.

Em suas múltiplas publicações e pesquisas, soube valorizar a colaboração 
dos seus discípulos e deles disse: Sois poucos, mas sois muitos; e é próprio de 
bom ser pouco.

Berardinelli só falava o que via com os olhos, olhos de sua experiência em 
longo tirocínio. Não seguia a trilhada dos outros; não tinha a falsa eloquência 
das coisas papagueadas nem o falar entonado da doutorice. Ele assim escreveu: 
De meu natural avesso à ênfase e às a�irmações vejo que o tempo acentuou 
essa tendência.

Médico moderno no bom sentido da expressão, Berardinelli nunca aceitou 
as estultas modernices que hoje andam na berra, apregoadas como progresso da 
ciência médica, inúteis inovações na terminologia patológica e na nomenclatura 
nosográ�ica. Sempre a ingênua suposição de que as velhas coisas mudam em si 
só pela mudança dos nomes.

Nelson G. Nogueira, seu discípulo, referia ser Berardinelli dotado de elevado 
grau de paternidade para com os seus pares, de veneração para com os supe-
riores, de bondade para os inferiores, angustiando-se quando observava certas 
injustiças no meio em que vivia.

Na entrada de seu laboratório, na cadeira de clínica médica, havia esta frase: 
“Os olhos no microscópio, as mãos na proveta; no doente, os olhos, as mãos, os 
ouvidos, o ‘faro’, o cérebro, o coração”.

Quem percorrer os escritos médicos de Berardinelli, os livros que com afã 
compôs, sempre encontrará o observador meticuloso e exitoso; o clínico alerta, 
com cautela, para o acerto do diagnóstico. Em sua longa e perspicaz observação 
sempre se encontram o toque da originalidade na evidência de fatos em verdades 
novas; sinais e síndromes objetivas em exemplos clínicos concretos.

Nasceu para escrever, pois, já aos 12 anos, teve um conto premiado no Gi-
násio São Joaquim de Lorena. Dedicava boa parte de seu tempo à literatura. Ele 
escrevia intensamente, sempre com grande simplicidade e transparência, sem 
esforço. Não se esquecia, contudo, da erudição. Nunca escreveu nada inútil ou 
desprovido de graça. Com letra nobre fugia do supér�luo, pois, segundo Gracilia-
no, “a palavra não foi feita para brilhar como ouro falso, foi feita para dizer”. De 
sua pena saíram centenas de publicações, merecendo destaque: Breviloquência; 
Medicina e Médicos em Machado de Assis; Silentiarus; Medicina e Médicos em 
Alguns Clássicos Franceses e um estudo sobre Manoel Antônio de Almeida. Sua 
meta era alcançar a Academia Brasileira de Letras.
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Praticava voleibol nas areias de Copacabana. Seu lado humorístico era uma 
das facetas de sua personalidade que fazia com graça e propriedade, a cada pas-
so, tanto nos encontros informais como em seus escritos. Por vezes era satírico 
sem ser ofensivo. Sua talentosa presença de espírito impressionava, manifes-
tando-a na rapidez com que respondia ou se pronunciava diante de um fato ou 
situação, qualquer que fosse.

Berardinelli tinha ideias próprias sobre elogios. Dizia que sua melhor forma 
é a do autoelogio por ser feito por ele mesmo, isto é, por quem melhor conhece 
o elogiado. Assumiu-o com ternura quando, em discurso pronunciado por oca-
sião de sua posse na cátedra de clínica médica, confessou: as duas coisas que 
me agradam aos ouvidos são a música clássica e... elogios. Igualmente, dizia que 
outra forma de elogio é o mútuo-elogio. Ao despedir-se de um visitante de seu 
serviço dizia, no momento da saída, estendendo-lhe a mão: Sua Excelência foi 
levada à porta pelas altas autoridades. Referia que o elogio deve ser exagerado... 
carregado de adjetivos.

Waldemar Berardinelli desapareceu quando ainda tanto prometia na conti-
nuação da sua obra cientí�ica. Dir-se-ia que no seu todo, na viveza do seu célere 
passo, se entremostrava o pressentimento de que era preciso andar depressa na 
carreira médica. Morreu súbita e inesperadamente, em 26 de janeiro de 1956, 
aos 52 anos.

Berardinelli foi, indiscutivelmente, um grande mestre de excelsas virtudes, 
dono de inteligência ágil e animada, espírito trepidante, cheio de curiosidade e 
de contagiante dinamismo.

Em sua homenagem foi criado pela Federação Brasileira de Sociedades de 
Endocrinologia e Metabologia o prêmio de endocrinologia clínica “Professor 
Waldemar Berardinelli”. É patrono da cadeira no 47 da Academia Brasileira de 
Reumatologia e a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro deu o seu nome ao pos-
to de saúde no bairro dos Alagados – Sepetiba.
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CADEIRA NO 9 – FUNDADOR

Orlando Ferreira da Costa1

1918-2002

Orlando Ferreira da Costa nasceu aos 18 de outubro de 1918, no bairro 
Riachuelo, na cidade do Rio de Janeiro. Era �ilho dos portugueses Domingos 
Ferreira da Costa e Cândida Pinto da Costa, e foi o terceiro de uma prole de onze 
irmãos. Teve infância humilde como a de todos de sua vizinhança, porém, muito 
feliz e repleta de criatividade.

Foi um período atribulado, pois, em meio ao convívio de seus amigos e ir-
mãos, a cidade vivia o pesadelo do �inal da epidemia da gripe espanhola, doença 
que dizimou, à época, milhares de brasileiros. 

Desde a infância já se destacava como líder dentre seus amigos e irmãos. 
Fez o curso primário, ginasial e cientí�ico em estabelecimentos públicos de 
ensino. Foi um aluno de destacado rendimento, colocando-se sempre entre os 
primeiros da turma. 

Teve destacado desempenho nas disciplinas de biologia, química e ciências 
naturais, que �izeram dele um professor emérito em cursos preparatórios para 
vestibular.

Orlando Ferreira da Costa era atencioso com os alunos, muito dedicado 
em suas aulas que apresentavam riqueza de conteúdo e motivação como instru-
mentos básicos de sua e�iciência. O reconhecimento de sua atuação fazia-se ma-

1. Foto e dados foram gentilmente obtidos pelo acadêmico Tito de Abreu Fialho; com-
plementados pelo acadêmico Helio Begliomini no antepenúltimo parágrafo e redigidos 
segundo estilo editorial do autor. 
Nota: A foto e os dados foram gentilmente fornecidos por Thereza Christina Cunha Ferrei-
ra da Costa e Orlando Ferreira da Costa Filho, �ilhos de Orlando Ferreira da Costa. 

d F i d C t 1
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terializar pelas inúmeras vezes em que foi eleito “homenagem de turma”, fato 
que sempre o envaidecia.

Ingressou na Faculdade Nacional de Medicina, antiga Praia Vermelha, em 
1939, após concurso de vestibular bastante rígido. Graduou-se, em 1944, espe-
cializando-se em clínica médica, que foi sua área de atuação. 

O amor à medicina foi curtido desde os bancos escolares até os últimos 
dias de sua vida. Gostava de estudar, estando sempre se atualizando e prepa-
rando memoráveis aulas para os futuros alunos que viria a ter. Esse amor levou 
Orlando a cursar a Faculdade Nacional de Filoso�ia, aliando os conhecimentos 
da arte hipocrática aos grandes pensadores e �ilósofos. Isso o ajudou a dar um 
melhor diagnóstico, apresentando uma abordagem psicossomática. Graduou-se 
em �iloso�ia pela mesma UFRJ, em 1947, portanto, três anos após a graduação 
em medicina.

Ingressou, por concurso, na Secretária Estadual de Educação onde lecionou 
biologia e ciências naturais no Colégio Estadual João Alfredo, por 30 anos ininter-
ruptos, sendo escolhido por diversas vezes o paraninfo e homenagem especial.

Casou-se, em 1954, com Nice Cunha Ferreira da Costa e desse conúbio tive-
ram quatro �ilhos: Orlando Ferreira da Costa Filho, médico; Thereza Christina 
Cunha Ferreira da Costa, advogada; Ana Beatriz Cunha Ferreira da Costa, advo-
gada, e Olavo Ferreira da Costa, advogado.

Ingressou como clínico geral no serviço de urologia da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), che�iado, à época, pelo professor Alcindo de 
Figueiredo Baena.

Rapidamente, pela sua competência, angariou o respeito de seu chefe, tor-
nando-se uma referência dentro da 17a enfermaria da Santa Casa de Misericórdia. 
Fez-se um amigo da família, sendo considerado como um �ilho. Foi escolhido 
como médico pessoal de Alcindo Baena por ocasião da grave enfermidade que, 
infelizmente, apesar dos cuidados recebidos, o levou a óbito.

Orlando Ferreira da Costa participou do corpo docente do serviço de urologia 
da UFRJ por 40 anos, no qual alcançou, por mérito, o cargo de professor-adjunto. 
Realizou-se dentro das atividades do magistério médico, tendo um momento 
muito especial quando lecionou para a turma de seu �ilho, Orlando Ferreira da 
Costa Filho, em 1978.

Foi membro titular-fundador da Academia Brasileira de Médicos Escritores, 
em 26 de maio de 1989, ocupando a cadeira no 9, sob a patronímica de Walde-
mar Berardinelli. Nesse silogeu atuou como 2o secretário na primeira diretoria 
(1989-1991) liderada por Marco Aurélio Caldas Barbosa, seu fundador.

Orlando Ferreira da Costa redigiu diversos discursos e cartas que estão sob 
a custodia de sua �ilha Thereza Christina. 

Faleceu aos 16 de novembro de 2002, com 84 anos.
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CADEIRA NO 9 – SEGUNDO OCUPANTE

Jorge Alberto Costa e Silva1

Jorge Alberto Costa e Silva nasceu aos 26 de março de 1942, na cidade de 
Vassouras (RJ). É �ilho de Jorge Carvalho da Silva e Etelvina Costa e Silva.

Fez o curso ginasial e cientí�ico no Colégio São José (1951-1959). Formou-se 
pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj), em 1966, sendo o orador de sua turma.

Foi monitor das cadeiras de anatomia descritiva, �isiologia, psiquiatria e 
psicopatologia durante o curso de medicina.

Enquanto acadêmico, fez diversos estágios, particularmente na área de psi-
quiatria, salientando-se: Instituto Oswaldo Cruz no serviço de neuro�isiologia 
(1962); Hospital Odilon Galloti no Centro Psiquiátrico Pedro II, atual Divisão Na-
cional de Saúde Mental (Dinsam, 1962-1964); Sanatório Nossa Senhora Apareci-
da (1963); Casa de Saúde Dr. Eiras (1964); Sanatório do Botafogo (1964-1966); 
eletroencefalogra�ia (1966); Pronto-Socorro Psiquiátrico da Zona Sul – Hospital 
Pinel (1964-1966) e Clínica de Repouso Alto da Boa Vista (1965).

Depois de formado fez vários cursos e estágios de extensão universitária, tais 
como: curso de eletrocefalogra�ia (1967) e psicofarmacologia (1968) no Hospi-
tal Pinel; psicodiagnóstico de Rorschach na Associação Estudantil do Município 
de Estiva Gerbi – Aemeg (1967); estágio no Instituto Karolinska (Suécia, 1967) 
onde estudou metodologia de pesquisa aplicada à psicofarmacologia clínica; ser-
viço de eletroencefalogra�ia (1967); psicofarmacologia (1969) e psicopatologia 
(1973) no Sanatório Botafogo; no Instituto de Psicologia e Psicanálise (1968); 
epistemologia na Sociedade de Psicoterapia do Rio de Janeiro (1973) e antropo-
logia na Sociedade de Psicoterapia do Rio de Janeiro (1974).

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Alb t C t Sil
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Jorge Alberto Costa e Silva casou-se com Ana Maria Simas e Silva, com quem 
teve três �ilhos: Marcelo, Beatriz e Felipe Simas e Silva.

Iniciou carreira de magistério superior na Faculdade de Psicologia da Uni-
versidade Federal do Rio (UFRJ), em 1967, lecionando na disciplina de psico-
patologia geral e especial.

Neste mesmo ano, veio para a Faculdade de Ciências Médicas da Uerj a convi-
te do professor Raul Jobim Bittencourt para participar da organização e fundação 
do serviço de psiquiatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto, de onde não 
mais se afastou, tendo-se dedicado a esse serviço e participado de todos os 
momentos de sua história.

Foi aí médico do serviço de psiquiatria, chefe de enfermaria, chefe de clínica, 
instrutor de ensino, tendo percorrido todos os escalões da carreira universitária. 
Submetendo-se a concursos públicos de provas e títulos foi professor auxiliar, 
professor assistente, professor adjunto, livre-docente pela UNI-RIO, titular interino 
e, �inalmente, professor titular.

Suas teses foram: O Lítio em Psiquiatria: Sua Ação Pro�ilática nas Desor-
dens Efetivas Endógenas Recorrentes (livre-docência, 1976) e A Doença e o 
Doente Mental: Os Limites da Psiquiatria (titular, 1979).

Jorge Alberto Costa e Silva organizou durante todos esses anos no serviço de 
psiquiatria inúmeros cursos: psiquiatria infantil, psicoterapia individual, psicote-
rapia de grupo e pesquisas farmacológicas. Ministrou aulas teóricas e práticas nos 
cursos de graduação e especialização; participou de inúmeras comissões técnicas; 
realizou vários projetos de interesse cientí�ico e didático; iniciou a integração do 
serviço de psiquiatria com o Hospital Geral e o Instituto de Medicina Social, assim 
como participou da organização da residência e dos cursos de especialização em 
psiquiatria e do Centro de Estudos do Serviço de Psiquiatria da Uerj. 

Foi vice-chefe e chefe do departamento de especialidades médicas, assim 
como membro eleito, representando os titulares da universidade no Conselho 
Superior de Ensino e Pesquisas; membro titular do conselho departamental da 
Faculdade de Ciências Médicas e do conselho de administração do Hospital de 
Clínicas e diretor dessa faculdade.

Além dessas atribuições e representações, participou do programa de capa-
citação docente pelo Centro Biomédico da Uerj e atuou em inúmeras comissões 
especiais, bancas de concursos para mestrado, doutorado, livre-docência e titular, 
não só nessa universidade, mas em outras do país e do exterior, tais como Uni-
versidade de Paris, Renée Descartes.

É membro de várias entidades das quais destacam-se: American Psychiatric 
Association (fellow); Pan American Medical Association (titular); International 
Society for Clinical Trials; International Federation for Medical Pshychotherapy; 
World Association For Social Psychiatry (membro da diretoria), Societé Médico-
Psychologique (titular, 1978); Societé Des Amis de la Renaissance Française 
(membro honorário, 1980), World Psychiatric Association (direção geral); Inter-
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national Academy of Science (titular) e International Council of Scienti�ic Develo-
pment; Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro (titular); Associação Psi-
quiátrica do Rio de Janeiro (titular); Associação Brasileira de Psiquiatria (titular); 
Féderation Internacionale de Psychothérapie Médicale (titular); Sociedade de Psi-
coterapia do Rio de Janeiro (fundador e titular); Instituto Brasileiro de Pesquisa 
Psiquiátrica (fundador e titular); Sociedade Brasileira de Cibernética (titular); As-
sociation Mondiale de Cibernétique (titular); Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro (titular); Centro de Estudos do Sanatório Botafogo (titular); Centro 
de Estudos do Hospital Pinel (fundador e titular); Associación Mediterranea de Psi-
quiatría (honorário, 1981) e Colégio Internacional de Neuropsicofarmacologia.

Participou de diversos congressos e simpósios nacionais e internacionais, 
assim como alguns deles foram por ele organizados, havendo realizado o XII 
Congresso Internacional de Psicoterapia da International Federation for Medical 
Psychotherapy, da qual é membro do Comitê Executivo no Rio de Janeiro, com 
cerca de 3.500 participantes.

Tem estimulado com muito entusiasmo, através de obtenção de bolsa de es-
tudos, o intercâmbio cientí�ico de estudantes e pro�issionais brasileiros a outros 
países, assim como favorecendo a vinda de professores de renome.

Dedicou-se, particularmente, à pesquisa na área de psicofarmacologia sendo 
alguns projetos desenvolvidos com instituições e universidades estrangeiras.

Jorge Alberto Costa e Silva vem exercendo atividades docentes como confe-
rencista e ministrando cursos em inúmeras instituições cientí�icas, universidades 
brasileiras e estrangeiras, sendo, inclusive, professor honorário da Universidade 
Complutense, em Madri, e conferencista estrangeiro nas Universidades do 
Uruguai, Paraguai, México, Paris, Illinois e Porto, dentre outras.

Tem publicado sistematicamente no Brasil e no exterior mais de uma centena 
de trabalhos e artigos, sendo membro do conselho cientí�ico de várias revistas 
médicas nacionais e internacionais, assim como supervisor técnico de tradução 
para o português de inúmeros livros de psiquiatria, psicologia e psicanálise.

Foi fundador da revista Informação Psiquiátrica, órgão o�icial do serviço de 
psiquiatria do Hospital de Clínicas da Uerj.

Dentre os livros que publicou salientam-se: Poluição das Drogas (coautor, 
1973); Geriatria (coautor, 1975); Benzodiazepines: Today and Tomorrow 
(colaborador, 1979); Cuerpo y Comunicación (colaborador, 1982); Sleep (co-
laborador, 1983); Ansiedade (1985) e Neuroplasticity: A New Approach to 
the Pathophysiology of Depression (Londres, 2004, em co-autoria com Jean-
Pierre Olié e Jean-Paul Macher).

Jorge Alberto Costa e Silva colaborou em duas importantes enciclopédias: 
Enciclopedia de la Psicología y la Pedagogía (Espanha) e Mythes et Croyances 
Universelles (França).

Recebeu as seguintes condecorações: medalha médica “Clementino Fraga” 
(1974); “Mérito Médico” (1977) do Ministério da Saúde do Uruguai; comenda 
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“Mérito Médico” do Ministério da Saúde do Brasil e “Chevalier dans I’Ordre Na-
tional du Merite”.

Jorge Alberto Costa e Silva é membro titular da cadeira de no 43 da Academia 
Nacional de Medicina (ANM), sob a patronímica de Francisco Freire Allemão, na 
secção de medicina, tendo apresentado a monogra�ia Teste da Supressão da 
Dexametasona no Diagnóstico da Depressão. Ingressou, em 2003, na cadeira 
no 9 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica 
de Waldemar Berardinelli.

Participou do conselho editorial da Associação Psiquiátrica do Estado do 
Rio de Janeiro e atuou como 2o vice-presidente da ANM no biênio 2007-2009.

Tornou-se o primeiro médico a ingressar na Academia Brasileira de Filoso�ia, 
sendo fundador da cadeira no 55, sob a patronímica de Miguel Couto.

Jorge Alberto Costa e Silva é também membro do conselho de psiquiatria 
do Hospital das Américas; da Academia de Letras Jackson Figueiredo e do Pen 
Clube do Brasil.
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CADEIRA NO 10 – PATRONO

Júlio Afrânio Peixoto1

1876-1947

Júlio Afrânio Peixoto nasceu em Lençóis, nas Lavras Diamantinas, Bahia, em 
17 de dezembro de 1876. Foram seus pais o capitão Francisco Afrânio Peixoto e 
Virgínia de Morais Peixoto. O pai, comerciante e homem de boa cultura, transmi-
tiu ao �ilho os conhecimentos que auferiu ao longo de sua vida de autodidata. 

Foi criado no interior da Bahia, cujos cenários constituem a situação de 
muitos dos seus romances, porém, sua formação intelectual se fez em Salvador, 
onde se diplomou em medicina, em 1897, como aluno laureado. Sua tese inau-
gural, Epilepsia e Crime, despertou grande interesse nos meios cientí�icos do 
país e do exterior. 

Em 1902, a chamado de Juliano Moreira, mudou-se para o Rio de Janeiro, 
onde foi inspetor de Saúde Pública (1902) e diretor do Hospital Nacional de 
Alienados (1904). Entre 1904 e 1906 viajou por vários países da Europa com 
o propósito de aperfeiçoar seus conhecimentos no campo de sua especialidade, 
aliando também a curiosidade pela arte e turismo ao interesse do estudo. Nessa 
primeira viagem à Europa travou conhecimento, a bordo, com a família de Al-
berto de Faria, futuro acadêmico, da qual viria a fazer parte, sete anos depois, ao 
casar-se com Francisca de Faria Peixoto.

Após regresso e mediante concurso, foi nomeado professor de medicina 
legal da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1907) e assumiu os car-
gos de professor extraordinário da Faculdade de Medicina (1911). Quando da 
morte de Euclides da Cunha, em 1909, Afrânio Peixoto foi quem fez o laudo de 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Júlio Afrânio Peixoto1
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sua autópsia. Foi também diretor da Escola Normal do Rio de Janeiro (1915); 
diretor da Instrução Pública do Distrito Federal (1916); deputado federal pela 
Bahia (1924-1930); professor de história da educação do Instituto de Educação 
do Rio de Janeiro (1932) e reitor da Universidade do Distrito Federal, em 1935. 
Após 40 anos de relevantes serviços à formação das novas gerações de seu país, 
aposentou-se.

A sua estreia na literatura se deu dentro da atmosfera do simbolismo, com 
a publicação, em 1900, da obra Rosa Mística, curioso e original drama em cinco 
atos, luxuosamente impresso em Leipzig, com uma cor para cada ato. O próprio 
autor renegou essa obra, anotando, no exemplar existente na biblioteca da Aca-
demia Brasileira de Letras, a observação: “incorrigível. Só o fogo”.

Quando chegou ao Rio de Janeiro seu pensamento era de ser apenas médico, 
tanto que deixara de incursionar pela literatura após a publicação de Rosa 
Mística. Sua obra médico-legal-cientí�ica avolumava-se. O romance foi uma im-
plicação a que o autor foi levado em decorrência de sua eleição para a Academia 
Brasileira de Letras, para a qual fora eleito à revelia, em 7 de maio de 1910, 
quando se achava no Egito, em sua segunda viagem ao exterior. 

Começou então a escrever o romance A Es�inge, o que fez em três meses 
antes mesmo da posse em 14 de agosto de 1911, como terceiro ocupante da ca-
deira no 7, sucedendo Euclides da Cunha. O Egito inspirou-lhe o título e a trama 
novelesca, o eterno con�lito entre o homem e a mulher que se querem, trans-
posto para o ambiente requintado da sociedade carioca, com o então tradicional 
veraneio em Petrópolis, as conversas do mundanismo, versando sobre política, 
negócios da Bolsa, assuntos literários e artísticos, viagens ao exterior. Em certo 
momento, no capítulo “O Barro Branco”, conduz o personagem principal, Paulo, 
a uma cidade do interior, em visita a familiares ali residentes. Afrânio demons-
tra nessas páginas os aspectos da força telúrica com que impregnou a sua obra 
novelesca. O romance, publicado em 1911, obteve um sucesso incomum e colocou 
seu autor em posto de destaque na galeria dos �iccionistas brasileiros. 

Na trilogia de romances regionalistas tem-se Maria Bonita (1914) Fruta 
do Mato (1920) e Bugrinha (1922). Entre os romances urbanos escreveu As 
Razões do Coração (1925), Uma Mulher Como as Outras (1928) e Sinhazi-
nha (1929).

Afrânio Peixoto era dotado de uma personalidade fascinante, irradiante, 
animadora, além de ser um grande causeur e um primoroso conferencista, con-
quistando pessoas e auditórios pela palavra inteligente e encantadora. Como 
sucesso de crítica e prestígio popular, poucos escritores se igualaram, na época, 
a Afrânio Peixoto.

Foi recebido na Academia Brasileira de Letras pelo acadêmico Araripe Júnior 
e nesse silogeu desenvolveu intensa atividade. Pertenceu à comissão de reda-
ção da Revista (1911-1920); à comissão de bibliogra�ia (1918) e à comissão de 
lexicogra�ia (1920 e 1922). Proferiu os discursos de recepção aos acadêmicos 
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Osvaldo Cruz, em 26 de junho de 1913; a Aloísio de Castro, em 15 de abril de 
1919, e a Alcântara Machado, em 4 de outubro de 1933. Quando presidente, 
em 1923, promoveu junto ao embaixador da França, Alexandre Conty, a doação 
pelo governo francês do palácio Petit Trianon, construído para a Exposição da 
França no Centenário da Independência do Brasil. Em 1923 criou a Biblioteca de 
Cultura Nacional dividida em: História, Literatura, Dispersos e Biobibliogra�ia, 
iniciando esta série com a biogra�ia de Castro Alves. Em sua homenagem a coleção 
passou a ter o nome de Coleção Afrânio Peixoto. 

Como ensaísta escreveu importantes estudos sobre Camões, Castro Alves e 
Euclides da Cunha.

Em 1941 visitou sua terra natal, Bahia, depois de 30 anos de ausência, e 
publicou dois livros: Breviário da Bahia (1945) e Livro de Horas (1947).

Afrânio Peixoto ingressou na Academia Nacional de Medicina em 29 de 
outubro de 1903. Era membro do Instituto Histórico e Geográ�ico Brasileiro, da 
Academia das Ciências de Lisboa; do Instituto de Medicina de Madri e de outras 
instituições.

Afrânio Peixoto procurou resumir sua biogra�ia o seu intenso labor intelectual 
exercido na cátedra e nas centenas de obras que publicou em dois versos: “Estu-
dou e escreveu, nada mais lhe aconteceu”. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, 
em 12 de janeiro de 1947, aos 70 anos. Sucedeu-lhe na Academia Brasileira de 
Letras Afonso Pena Júnior.

Eis a relação de suas principais obras: Rosa Mística, drama (1900); Lufada 
Sinistra, novela (1900); A Es�inge, romance (1911); Maria Bonita, romance 
(1914); Minha Terra e Minha Gente, história (1915); Poeira da Estrada, crí-
tica (1918); Trovas Brasileiras (1919); Parábolas (1920); José Bonifácio, 
o Velho e o Moço, biogra�ia (1920); Fruta do Mato, romance (1920); Castro 
Alves, o Poeta e o Poema (1922); Bugrinha, romance (1922); Ensinar e En-
sinar (1923); Dicionário dos Lusíadas, �ilologia (1924); Camões e o Brasil, 
crítica (1926); Dinamene (1925); Arte Poética, ensaio (1925); As Razões do 
Coração, romance (1925); Uma Mulher Como as Outras, romance (1928); Si-
nhazinha (1929); Miçangas (1931); Viagem Sentimental (1931); História da 
Literatura Brasileira (1931); Castro Alves, ensaio biobibliográ�ico (1931); 
Panorama da Literatura Brasileira (1940); Pepitas, ensaio (1942); Amor Sa-
grado e Amor Profano (1942); Despedida (1942); Obras Completas (1942); 
Indes (1944); É (1944); Breviário da Bahia (1945); Livro de Horas (1947); 
Obras Literárias – ed. Jackson, 25 vols. (1944); Romances Completos (1962); 
Trovas Brasileiras (s.d.); Autos (s.d.).

Além dessas, publicou obras de outros autores e numerosos livros de medi-
cina, história, discursos e prefácios.
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CADEIRA NO 10 – FUNDADOR

Antonio Cyrillo Gomes1

Antonio Cyrillo Gomes nasceu em 8 de julho de 1926, na cidade de Salvador 
(BA). É �ilho de José Lázaro Gomes e Amélia da Silva Gomes. Casou-se, em 1956, 
com Iza Gonçalves Cyrillo Gomes de cujo conúbio nasceram dois �ilhos: Luiz José 
Cyrillo Gomes, advogado e professor de português e literatura, e Ana Regina 
Cyrillo Gomes Vianna, jornalista, relações públicas e o�icial – capitão-de-corveta 
da Marinha do Brasil. 

Formou-se, em 1954, pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade 
do Brasil, atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Especializou-se em otorrinolaringologia no serviço do dr.  Mauro Lins e 
Silva, no Hospital Pedro Ernesto, na época,  pertencente ao antigo Distrito Federal, 
depois pertencente ao Estado da Guanabara e, mais tarde, ao Estado do Rio de Ja-
neiro. Atualmente, o antigo Hospital Pedro Ernesto se chama Hospital Universitário 
Pedro Ernesto e pertence a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Antonio Cyrillo Gomes é autor de três teses: Tratamento da Rinite Atró�ica 
Ozenosa com Peça Obstrutiva Móvel (Acrílico) (Uerj, 1970); Contribuição 
ao Estudo da Sistematização Topográ�ica do Septo Nasal Humano (UFRJ, 
1974) e Columeloplastia Nasal Funcional (Uerj, 1985).

Galgou todos os postos da carreira universitária, tornando-se professor ti-
tular de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, de 1985 a 1988, 
quando se aposentou.

Especializou-se também em nutrologia, obtendo o título da Associação 
Médica Brasileira, e em terapia ortomolecular.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Antonio Cyrillo Gomes e 
redigidos segundo estilo editorial do autor.

ntonio Cyrillo Gomes1
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Dentre os cargos que ocupou salientam-se: chefe do departamento de otor-
rinolaringologia e oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFRJ; responsável 
pelo setor de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, no im-
pedimento do chefe; coordenador da disciplina de otorrinolaringologia da Fa-
culdade de Medicina da UFRJ; responsável pelo setor de rinologia do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto da UERJ; chefe do serviço de otorrinolaringologia do 
Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ; chefe do serviço de anestesiologia 
do Hospital Universitário da UERJ; chefe de uma das equipes da emergência do 
Posto de Assistência Médica da Ilha do Governador (PAM – Governador), atual 
PAM – Newton Alves Cardozo; presidente do centro de estudos do PAM – Go-
vernador, atual PAM – Newton Alves Cardozo; médico responsável pelo setor de 
otorrinolaringologia da divisão médica da Universidade Rural do Brasil; médico 
responsável pelo setor de otorrinolaringologia do serviço médico e social do Ins-
tituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Centro-Sul (Ministério da 
Agricultura) e médico responsável pelo plantão semanal do Hospital Rural de 
Piranema do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Idealizou, organizou e ministrou os seguintes cursos: “Princípios Básicos de 
Che�ia de Equipe”, em 1984, no PAM – Governador pelo Ministério da Previdên-
cia Social; “Noções Básicas de Che�ia de Equipe na Área da Saúde” (Prefeitura 
do Município do Rio de Janeiro, 1996); “Noções Básicas de Che�ia de Equipe na 
Área da Saúde – Nível Superior” (Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
da UFRJ, 2006) e “Noções Básicas de Che�ia de Equipe na Área da Saúde – Nível 
Médio” (Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ, 2007). 

Antonio Cyrillo Gomes é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões; 
da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia; e da Sociedade de Otorrino-
laringologia do Rio de Janeiro. Pertence também às seguintes entidades: As-
sociação Médica Brasileira (membro jubilado); Academia Brasileira de Médicos 
Escritores – Abrames (membro titular-fundador da cadeira no 10, sob a patroní-
mica de Afrânio Peixoto); Sociedade Brasileira de Médicos Escritores do Estado 
do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ); Sociedade Gaúcha de Médicos Poetas; Asso-
ciação Brasileira de Imprensa – ABI (categoria cooperador).

Redigiu vários artigos, publicou trabalhos na literatura médica e foi arti-
culista do extinto Jornal Luta Democrática de Tenório Cavalcanti.

Em coautoria com Luis Moreira da Costa Lima publicou: “O que Você 
Deve Saber sobre Cirurgia Plástica” (1984); “Médicos e Poesias sob o Sol dos 
Tempos” – coletânea de Porto Alegre com diversos médicos (2000); e “Como 
Aplicar Injeções, Curativos e Ataduras”, em parceria com Paulo Roberto de 
Amorim Santiago (1984).

Antonio Cyrillo Gomes é autor dos seguintes livros: Filoso�ia do Envelhe-
cimento – 150 Frases Relacionadas à Velhice (Porto Alegre, 1996); Como 
Conviver com a De�iciência Auditiva Editora (1984); O que Você Pode Fazer 
para Tratar os Males do Nariz e da Garganta (1985); Da Defesa de Tese na 
Universidade (Porto Alegre, 2002).
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CADEIRA NO 10 – FUNDADOR

José Carlos Serufo1

José Carlos Serufo nasceu em 2 de setembro de 1952, no bairro do Braz, na 
cidade de São Paulo. É �ilho de Josepe Serufo e Cecília Faria de Melo Serufo.

Formou-se em junho de 1976 pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Fez residência em clínica médica e medicina intensiva no Hospital Santa 
Mônica (1976-1978), obtendo título de especialista pela Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB), em 1984.

Realizou várias especializações: pós-graduação em medicina do trabalho na 
Escola de Saúde de Minas Gerais (ESMG, 1980); pós-graduação em saúde públi-
ca na ESMG (1985-1986); cultura de células e tecidos no Instituto Adolfo Lutz 
(1988); pós-graduação em administração hospitalar na ESMG (1990) e especia-
lização em patologia clínica pela Associação Médica Brasileira (AMB, 1996).

Defendeu, em 1997, tese de doutorado em infectologia e medicina tropical 
na UFMG, intitulada A Associação entre a Hepatite B e a Esquistossomose 
Mansônica: Uma Falácia Ecológica. 

Dentre as funções desempenhadas na área da saúde salientam-se: pre-
ceptoria de residência médica (1990-1992) e plantonista no Serviço Mineiro 
de Terapia Intensiva (1977-1992); pesquisador da Fundação Ezequiel Dias 
(Funed, 1977-1998); plantonista no Hospital da Polícia Militar (HPM, 1980-1998); 
plantonista (1987-1995) e coordenador do Centro de Tratamento Intensivo 
(1987-1992) do Serviço Mineiro de Tratamento Intensivo Pediátrico (SMTIP); 
coordenador e diretor cientí�ico do Núcleo de Pesquisa em Apoio Diagnóstico 

1. Dados gentilmente fornecidos pelo acadêmico José Carlos Serufo e redigidos segundo 
estilo editorial do autor. A foto é contribuição do acadêmico Helio Begliomini, obtida por 
ocasião de sua posse em 27 de novembro de 2009.

José Carlos Serufo1
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(1993-1995); professor adjunto do departamento de clínica médica (1999 até o 
momento) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), consultor técnico 
cientí�ico (1995 até o momento) do Laboratório Micra Biotecnologia (LMB).

Atualmente, no curso de graduação, é professor de urgências e emergências 
e atual coordenador do módulo de clínica dessa disciplina. Também é professor 
da pós-graduação em ciências da saúde, infectologia e medicina tropical.

José Carlos Serufo participou de 50 bancas examinadoras, sendo 20 de mes-
trado; 7 de doutorado; 14 de exame de quali�icação de doutorado e 9 envolvendo 
outras �inalidades. Publicou 62 artigos em periódicos; 42 capítulos de livros e 
109 trabalhos em anais de congressos. Proferiu 14 conferências em congressos, 
seminários e simpósios e participou de 27 outros congressos. Orientou 5 teses 
de doutorado e 11 de mestrado.

Dentre as premiações médicas recebidas destacam-se: 1o lugar na apresen-
tação de trabalho cientí�ico na Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva (1992); 
melhor trabalho apresentado no Congresso Brasileiro de Nefrologia (2004) e 
artigo cientí�ico premiado na Jornada Acadêmica da UFMG (2004). Recebeu 
também a menção honrosa e publicação (1999) pela Sociedade Brasileira de Te-
rapia Intensiva; menção honrosa pela Faculdade de Medicina da UFMG (1995) e 
menção honrosa por destaque no XVII SIC – UFMG (2008).

Na literatura recebeu menção honrosa pela Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Sobrames Nacional e Sobrames – RS (1998) e foi destaque literário no 
VII concurso literário de poesias (2002). Recebeu também a medalha Guimarães 
Rosa da Sobrames Nacional (2006) e a medalha de bronze no concurso nacional 
de literatura da Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias (2009). 

José Carlos Serufo é membro da diretoria da Sobrames – MG e ocupa a ca-
deira no 67 da Academia Mineira de Medicina sob a patronímica de Ezequiel 
Caetano Dias. Tomou posse em 27 de novembro de 2009, na cadeira no 10 da 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de Júlio 
Afrânio Peixoto.

Participou da antologia “Coleção Médicos e Prosa” (1999), “Florilégio Poé-
tico” (1997), “Antologia Del’Secchi” (volumes X, XI, XII e XIII), “Antologia Mineira, 
centenário JK” (2004), e publicou “Poemas” na Revista Brasileira Médico-Literária 
(1999). Foi coautor do livro Emergências Médicas e Terapia Intensiva (2005) e 
publicou os livros de poemas Valorados Grafemas (2006) e Eroticca (2009).
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CADEIRA NO 11 – PATRONO

Eduardo Rabello1

1876-1940

Eduardo Rabello nasceu em 22 de setembro de 1876, na cidade de Barra 
Mansa (RJ). Era �ilho de Eduardo Rabelo e Maria Teodora dos Reis Rabelo. For-
mou-se pela Faculdade Nacional de Medicina na cidade do Rio de Janeiro, em 
1903, defendendo a tese Hematologia na Ancilostomose. 

Foi um dos pioneiros da dermatologia brasileira, galgando a cátedra de der-
matologia e si�iligra�ia da Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. 
Atuou como inspetor de pro�ilaxia da lepra e doenças venéreas do Departamento 
Nacional de Saúde Pública, recebendo a missão de elaborar a primeira legislação 
brasileira nesses setores. Em 1912, fundou a Sociedade Brasileira de Dermato-
logia e a presidiu de 1925 a 1940, ano de seu falecimento.

Dentre seus numerosos trabalhos salientam-se: “Contribuições para o 
Conhecimento das Tinhas” (1907); “Etiologia da Bouba”: “Demonstração do 
Spirochaeta perteue nas Lesões de Bouba” (1909); “Dermatomicoses” (1909); 
“Esporotricose” (1912); “Pro�ilaxia das Doenças Venéreas” (1921); “Pro�ilaxia 
Individual na Sí�ilis” (1926) e “Tuberculose Cutânea: Sua Incidência em Alguns 
Lugares da América do Sul” (1932). 

Especializou-se também em radiologia e fundou, em 1914, o Instituto de 
“Radium e Eletrogia” da Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, insti-
tuição pioneira na radioterapia nacional. Eduardo Rabello trouxe para o Brasil 
os primeiros tubos de rádio, tornando-se, da mesma forma, um dos pioneiros da 
história dessa especialidade no país.

1. Dados gentilmente fornecidos pelos acadêmicos Antonio de Oliveira Gutman e Moy-
sés Paciornik; complementados pelo acadêmico Helio Begliomini, que também contribuiu 
com a ilustração. A redação seguiu estilo editorial do autor. 

Eduardo Rabello1
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Devido à sua reputação, adentrou, já em 30 de agosto de 1917, como membro 
titular da insigne Academia Nacional de Medicina.

Em 1923, tornou-se sócio-fundador e diretor da Fundação Gaff rée-Guinle. 
Foi também sócio-fundador da Sociedade Brasileira de Radiologia fundada em 
1929. Pelos seus méritos recebeu a comenda de cavaleiro da Légion d´Honneur. 

Eduardo Rabello faleceu aos 63 anos, em 8 de agosto de 1940, na cidade do 
Rio de Janeiro.

O Hospital Estadual Eduardo Rabello, referência no Estado do Rio de Janeiro 
no atendimento em geriatria, recebeu seu nome como uma honrosa homenagem.

Como curiosidade, deve-se salientar que Eduardo Rabello teve um �ilho, 
Francisco Eduardo Rabello, que desde a infância viveu numa atmosfera impreg-
nada de medicina e, sobremodo, de dermatologia. Teve o privilégio e a honra de 
suceder ao seu pai, em 1941, após memorável concurso, na cátedra de dermato-
logia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, outrora denominada Faculdade 
Nacional de Medicina, tornando-se, posteriormente, professor emérito dessa 
instituição de ensino e recebido como membro honorário da Academia Nacional 
de Medicina.
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CADEIRA NO 11 – FUNDADOR

Moysés Paciornik1

1914-2008

Moysés Goldstein Paciornik nasceu na cidade de Curitiba (PR), no dia 4 de 
outubro de 1914. Era �ilho de Nathan Paciornik e Rosa Paciornik. 

Iniciou seus estudos na Escola Americana de Curitiba. Fez o curso secun-
dário no Ginásio Paranaense, concluindo-o em 1931. Em 1932, após aprovação 
em concurso vestibular, entrou na Faculdade de Medicina da Universidade do 
Paraná, formando-se em 1938. Desde essa época, dedicou-se ininterruptamente 
à clínica em consultório particular.

Ainda como estudante, em 1937, fez concurso para acadêmico do serviço de 
Assistência Pública de Curitiba, sendo aprovado e exercendo o cargo até sua for-
matura. Após sua graduação, convidado, trabalhou como assistente da cadeira 
de ortopedia e cirurgia infantil da faculdade.

Frequentou cursos de extensão universitária nas áreas de pediatria, hema-
tologia, doenças vasculares periféricas, patologia geral, psicologia, doenças do 
recém-nato, gastrenterologia, diabete melito, cardiologia, radiologia do apare-
lho digestivo e psicologia da personalidade.

De 1942 a 1947, foi médico cirurgião do Hospital da Criança de Curitiba.
Em 1948, construiu uma Casa de Saúde, na qual a obstetrícia e a ginecologia 

tiveram primazia sobre outras especialidades, sendo seu diretor clínico e admi-
nistrativo desde o início.

1. A foto foi uma contribuição do acadêmico Helio Begliomini. Os dados foram gentilmente 
fornecidos pelo acadêmico Moysés Paciornik, complementados com comentários, ao �inal, 
pelo acadêmico Helio Begliomini. A redação seguiu estilo editorial do autor.
Nota: Infelizmente, o estimado acadêmico Moysés Paciornik faleceu em 26 de dezembro 
de 2008, antes da conclusão deste livro.

Moysés Paciornik1
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Em sua Casa de Saúde, foi um dos fundadores de um Centro de Estudos Mé-
dicos, centro esse que patrocinou durante 5 anos o prêmio “Euripedes Garcez 
do Nascimento”, oferecido ao doutorando que obtivesse as melhores notas nas 
cadeiras básicas estudadas até o 4o ano médico.

Também no ano de 1948, na Policlínica Central de Rio de Janeiro, frequentou 
um curso de cirurgia, sob a orientação do professor Fernando Paulino.

Esteve nos Estados Unidos, em 1950, onde, em Baltimore, no John Hopkin’s 
Hospital, assistiu às experiências sobre “analgesia e anestesia obstétrica”, dirigidas 
pelos professores Robert Hingson e Louis Hellman.

Em 1953, estagiou no Hospital Argerich de Buenos Aires e participou do Curso 
de Obstetrícia e Ginecologia orientado pelos professores Juan Leon e Orestes Pa-
lazzo. Nessa cidade também realizou o curso de aperfeiçoamento na maternidade 
da Faculdade de Ciências Médicas de Buenos Aires (setembro de 1955).

Moysés Paciornik fundou também o Centro Paranaense de Pesquisas Médi-
cas, em junho de 1960. Nesse mesmo ano foi contratado pelo Governo do Estado 
do Paraná para organizar o serviço de Prevenção do Câncer Ginecológico. Sua 
atuação se estendeu para 46 cidades do estado do Paraná e mais 5 reservas indí-
genas do Sul do País, colhendo subsídios que levaram à adoção do parto de cócoras, 
em 1975, e exercícios �ísicos bené�icos ao funcionamento orgânico indicados até 
os dias de hoje. É considerado o precursor do parto de cócoras no Brasil.

Em 1970, foi nomeado diretor clínico da Fundação das Pioneiras Sociais do 
Paraná, sendo o diretor do seu Hospital Volante, conveniado com o Governo do 
Estado.

Participou dos seguintes eventos internacionais: Congresso Americano de 
Anestesia (Chicago, 1948); Congresso do Colégio Internacional de Cirurgiões 
(Buenos Aires, 1950); Congresso do Colégio Americano dos Cirurgiões (São 
Paulo, 1952); III Congresso Mundial de Esterilidade (Amsterdam, 1954); III Eu-
ropean Congress on Sterility (Atenas, 1972); 1o Congresso Brasil-Israel (BIS-MED 
– presidente executivo ad hoc e membro efetivo), relatando o tema “Ação da 
Ocitocina e Ejaculação Espermática Humana” (São Paulo, 1972) e III Congresso 
Paraguaio de Ginecologia e Obstetrícia (Assunción, 1976).

Em agosto de 1976, na XXII Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 
ocorrida na cidade de Porto Alegre, foi coautor do trabalho “Impressões em Tor-
no de Cinquenta casos de Partos na Posição de Cócoras”; relator do colóquio 
“Posição da Paciente no Trabalho de Parto”; autor do trabalho “Interrupção Tu-
bária, Vias de Acesso, Métodos de Confronto, Laparotomia, Colpotomia Anterior, 
Colpotomia Posterior, Histerectomia, Culdoscopia e Histeroscopia” e autor do 
trabalho “Drenagem Vesical Suprapúbica, Tratamento da Retenção Urinária na 
Cirurgia Vaginal”.

Ministrou aulas sobre anestesia geral para a Associação dos Estudantes In-
ternos da Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná. Em sua Casa de 
Saúde, ainda sob patrocínio do diretório acadêmico Nilo Cairo, ministrou dois 
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cursos sobre “Manobra e Intervenções Obstétricas” (1955 e 1956); além de curso 
na Escola de Saúde Pública sobre “Evolução Sexual e seus Problemas” (setembro, 
1968) e aula sobre “Fator Cervical” no curso de Pós-Graduação Internacional de 
Fertilidade (Lima – Peru, 1968).

Dentre os cargos e funções que Moysés Paciornik desempenhou salientam-se: 
delegado da Associação Médica do Paraná (1952, 1958, 1966 e 1977); profes-
sor-fundador da cadeira de higiene pré-natal, título conferido pela Secretaria 
de Saúde Pública do Paraná – Escola de Saúde Pública do Paraná – Curitiba (de-
zembro de 1952); professor no curso de Anestesia e Analgesia sob o patrocínio 
do diretório acadêmico Nilo Cairo (1953 e 1954); vice-presidente da Sociedade 
de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná (maio de 1955); docente-livre de clínica 
obstétrica da Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná (julho de 1956); 
membro da banca examinadora no concurso para 1o tenente médico realizado 
na Polícia Militar do Estado do Paraná (outubro de 1956 e março de 1958); 
presidente da mesa-redonda “Parto sem Dor” do II Congresso Nordestino de 
Ginecologia e Obstetrícia de Pernambuco (Recife – novembro, 1956); presiden-
te da Associação Paranaense de Hospitais (1958); presidente honorário da 23a 
sessão; secretário da 40a sessão e vice-presidente da 45a sessão do Congresso 
Mundial de Fertilidade (Rio de Janeiro, 1962); presidente (1962; 1966 e 1967); 
vice-presidente (1963) e suplente da diretoria (1975) do Sindicato dos Hospi-
tais e Casas de Saúde do Paraná; presidente da sessão de trabalhos livres do III 
Congresso Mexicano de Ginecologia e Obstetrícia (1963); membro da comissão 
de obstetrícia da Sociedade Paranaense de Ginecologia e Obstetrícia (1964); 
delegado para o Paraná da Associação Mundial de Prevenção ao Câncer Gine-
cológico (1964); presidente da 1a Jornada Paranaense de Prevenção do Câncer 
Ginecológico, História da Prevenção do Câncer Ginecológico no Paraná e da 
mesa-redonda “O Ginecologista Prático e o Médico do Interior na Prevenção do 
Câncer Ginecológico” (Curitiba – maio, 1965); membro da comissão organizado-
ra da Sociedade Brasileira e o Bem-Estar Familiar (Guanabara, 1965); secretário 
da Internacional Fertility Associacton para o sul do Brasil (1966); representante 
da Associação de Hospitais do Paraná junto à Confederação Brasileira de Hos-
pitais (1966); vice-presidente da Sociedade Brasileira de Prevenção do Câncer 
Genital Feminino (1968); membro da comissão julgadora da Semana de Educação 
e Saúde da Prefeitura Municipal de Curitiba (agosto, 1968); membro do conse-
lho deliberativo da Sociedade Socorro aos Necessitados (novembro de 1970); 
presidente do 1o Congresso Brasileiro de Patologia Mamária (Rio de Janeiro – 
agosto, 1971); presidente dessa 1a Convenção da Associação Paranaense dos 
Hospitais (abril, 1972); presidente de honra da mesa diretiva e representante 
do comitê executivo da reunião cientí�ica do II Congresso Paraguaio de Gineco-
logia e Obstetrícia (Assunción – maio de 1972); presidente de comissão do VIII 
Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia (Curitiba, 1972); coordena-
dor da mesa-redonda sobre Controle de Natalidade no V Encontro Cientí�ico de 
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Estudantes de Medicina (julho, 1973) e presidente honorário da mesa-redonda 
no V Congresso Brasileiro de Citologia (Curitiba – agosto, 1974).

Moysés Paciornik recebeu os seguintes títulos honorí�icos e comendas: 
membro de honra do 3o Congresso Peruano de Ginecologia e Obstetrícia pelo 
trabalho “Fatores Idênticos na Expulsão Fetal, Ejaculação e Orgasmo” (setembro, 
1968); honra ao mérito jovem de 1969, conferido por haver contribuído para o 
desenvolvimento da comunidade; honra ao mérito pelo Movimento Brasileiro 
de Alfabetização – Fundação Mobral, pela colaboração ao movimento no ano de 
1971; honra ao mérito pelos serviços humanitários prestados na Campanha de 
Prevenção do Câncer Ginecológico de Xanxerê (novembro, 1973); benfeitor da 
cidade de Chapecó pela participação na campanha de prevenção do câncer na 
mulher (maio, 1976); indicação para a medalha de Mérito Agrícola pela Federa-
ção da Agricultura do Estado do Paraná (maio, 1976); indicação para compor o 
comitê de honra da Associação Brasileira de Pilotos Médicos (dezembro, 1976); 
medalha de Marechal Cândido Rondon conferida pela Sociedade Geográ�ica Bra-
sileira (junho, 1978); sócio honorário da Sociedade Bene�icente 1o de Dezembro 
(outubro, 1978) e sócio honorário do Rotary Club de Curitiba Leste.

Paciornik foi membro das seguintes entidades: titular da Federação Bra-
sileira de Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo – Rio de Janeiro, 
1969); sócio-fundador da Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar (Bemfam – 
Rio de Janeiro, 1972); membro correspondente-estrangeiro da Sociedade Pa-
raguaia de Ginecologia e Obstetrícia (1976); titular da Sociedade Brasileira de 
Cancerologia (Salvador, 1977); sócio-fundador da Sociedade Paranaense de 
Hospitais; Sindicato dos Hospitais do Paraná; Sociedade Internacional de Pre-
venção do Câncer Ginecológico; Sociedade Brasileira de Cirurgiões Pélvicos; 
Sociedade Paranaense para o Bem-Estar Familiar (Bemfam); sócio efetivo da 
Associação Médica do Paraná; Associação Médica Brasileira e Academia Para-
naense de Medicina.

Do ponto de vista literário, Moysés Paciornik pertenceu à Sociedade Bra-
sileira de Médicos Escritores (Sobrames), tendo sido presidente da Regional 
do Paraná no biênio 1984-1985. Foi membro titular-fundador da cadeira no 11 
da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de 
Eduardo Rabello, e terceiro ocupante da cadeira no 35 da Academia Paranaense 
de Letras, sob a patronímica de Nilo Cairo da Silva.

Soube conciliar sua condição de médico e escritor. Contava histórias como 
ninguém, tanto em livros quanto em crônicas veiculadas na imprensa brasileira. 
Muitos de seus livros resultaram da coluna dominical que escreveu no jornal 
Gazeta do Povo de Curitiba desde 1950. 

É autor dos seguintes livros: Aprenda a Nascer com os Índios – Parto de 
Cócoras (1979 e 1983); Erros Médicos (1a e 2a edições, em 1982; 3a, em 1983, e 
a 4a sem identi�icação do ano); Parto de Cócoras (1983); Aprenda a Viver com 
os Índios (1987 e 1991); Ma�iosos de Branco (1991); Aprenda a Nascer e a 
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Viver com os Índios (1991; 1997, com tradução para vários idiomas); Quem 
Mata o Índio?; Graças a um Soco; Brincando de Contar Histórias (1993); 
Histórias das Terras; Consultando Lembranças (1995); Má�iosos de Bran-
co; Con�litos Psicossociais de um Consultório Médico (1986); Os Grine, Nos 
Trezentos Anos de Curitiba, Os Oitenta que Eu Vivi (1997), Parto de Cuccillas 
(1998); Aprenda a Envelhecer Sem Ficar Velho (3a edição 1997; 4a edição, 
2000); Dois Choros (2005); e Ma�iosos de que Cor Vocês São? (2008).

Foi denodado �ilho de Hipócrates e muito amou sua pro�issão, nela traba-
lhando por 70 anos! Mesmo em idade provecta, atendia em seu consultório em 
dois períodos, até seus últimos dias. Realizou inúmeras palestras e entrevistas, 
procurando divulgar o parto de cócoras e os bene�ícios da ginástica caingangue 
baseados em costumes indígenas.

Moysés Paciornik vestia-se elegantemente e gostava de usar gravata borbo-
leta. Era pessoa de bom grado, alegre, amistosa e de fraterno convívio. Sempre 
se manteve lúcido em seu raciocínio. Combatia o perverso sedentarismo não uti-
lizando o elevador de sua residência, que se situava no 19o andar de um edi�ício 
da capital paranaense.

Moysés Paciornik faleceu em 26 de dezembro de 2008, aos 94 anos, no 
Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. Seu corpo foi sepultado em Curitiba.
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CADEIRA NO 11 – SEGUNDO OCUPANTE

Arnaldo Saverio Mazza1

Arnaldo Saverio Mazza nasceu em 1o de fevereiro de 1950, na cidade do Rio 
de Janeiro. É �ilho de Mazza Francesco, pintor, escultor e ocupante, há anos, da 
cadeira no 11 da Academia Brasileira de Belas Artes e, curiosamente, o único 
estrangeiro a presidir a Sociedade Brasileira de Belas Artes; e Innocentina Milizia 
Mazza, mãe dedicada, zelosa e a quem credita os méritos de sua educação.

Neto e �ilho de imigrantes italianos, tem o espírito combativo e guerreiro 
dos idealistas. Prestou vestibular para Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sendo aprovado, mas ao tentar ingressar na 
faculdade não havia vaga para o então jovem de 17 anos. 

Participou na criação do movimento de alunos excedentes da Faculdade de 
Medicina da UFRJ e quando a comissão que comandava o movimento estudantil 
foi desfeita, para ser matriculado em outra faculdade fora do estado, foi único 
membro de tal comissão a não aceitar a matricula. Reiniciou o movimento, aí, já 
na condição de seu líder.

Tudo se passou num momento conturbado da história do Brasil, no ano de 
1968, em que vigia um governo de revolução com sistemáticos embates envol-
vendo os estudantes.

Ainda assim, a luta travada no centro do Rio de Janeiro abriu as portas dos 
participantes do movimento a uma nova faculdade. Mazza estava visceralmente 
envolvido com a criação da Faculdade de Medicina de Valença, da qual se tornou 
o aluno número um, e onde se formou em 1973. 

1. Dados gentilmente fornecidos pelo acadêmico Arnaldo Saverio Mazza e redigidos se-
gundo estilo editorial do autor. A foto é contribuição do acadêmico Helio Begliomini, 
obtida por ocasião de sua posse em 27 de novembro de 2009.

naldo Saverio Mazza1
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Arnaldo Saverio Mazza frequentou serviços em diversos hospitais como 
a emergência do Hospital Getúlio Vargas, o Hospital da Gamboa, o serviço de 
dermatologia do Hospital Estadual Eduardo Rabello, a maternidade do Hospital 
Geral de Bonsucesso por três anos e, nesse hospital, em 1973, efetivou o seu 
internato em clínica médica.

Fez residência em cirurgia geral nos anos de 1974-1975 no Hospital Geral 
de Bonsucesso.

Casou-se com Alba Maria Chaves Mazza (psiquiatra) e desse conúbio nasceram: 
Fernanda (endocrinologista) e Flavia (obstetra e ginecologista).

Arnaldo Saverio Mazza, no �inal de 1975, tornou-se um dos médicos fun-
dadores do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital Cardoso Fontes, poste-
riormente Hospital Geral de Jacarepaguá, onde trabalhou até se aposentar no 
ano de 2005.

Especializou em medicina do trabalho pela Universidade Gama Filho (UGF, 
1975) e administração hospitalar pela Ponti�ícia Universidade Católica (PUC, 
1978).

Dentre os cargos e funções que desempenhou salientam-se: médico clínico 
(1974), posteriormente médico do trabalho e chefe dos serviços de medicina 
ocupacional e assistencial da Fábrica Nacional de Motores (FNM, 1977-1981); 
titular de saúde ocupacional da Fiat Caminhões (1981-1985); médico do tra-
balho da Ciferal (1978-1981); chefe do serviço de higiene e medicina do traba-
lho e gestão compartilhada dos serviços médicos assistenciais, em Angra dos 
Reis, pela Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A. (1987-1991). Foi também 
responsável pela área de saúde da Vidraria Rio Minas S.A. (1991-1993); da di-
visão de saúde e higiene industrial da Atlantic R. Company (1993-1995), onde 
criou políticas corporativas para todas as unidades no Brasil; e da Companhia 
Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI, 1995) sendo gestor das áreas de saúde e 
higiene ocupacional (1998-2005). Mantém atividade em consultório particular 
desde 1978.

É um dos pioneiros da luta antitabágica em empresas no Brasil. Em 1993, 
o modelo desenvolvido na Atlantic o levou à mídia: Edição da Tarde; Rio em 
Manchete; Jornal da Manchete.

Arnaldo Mazza foi membro da comissão executiva do I Congresso Brasileiro 
sobre Tabagismo (1994) e apresentador em mesa-redonda sobre práticas de 
cessação do tabagismo em empresas.

A partir de 1998, já como responsável pela área de saúde da CBPI, participou 
da gestão de uma série de programas de promoção da saúde na empresa, muitos 
dos quais de vanguarda no Brasil, tais como: Prática de Atividades Físicas, com a 
criação de um centro de atividades �ísicas na empresa; e Programa de Vacinação 
Antigripal, sendo essa uma das primeiras iniciativas desenvolvidas em grandes 
empresas no Brasil. Em seguida nasceram os Programas de Cessação de Taba-
gismo e de Tratamento ao Abuso de Álcool e Drogas, dentre outros.
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Participou ainda de forma ativa na gestão da inclusão social de pessoas com 
de�iciência, na CBPI, em conjunto com o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa 
com De�iciência (IBDD). 

Esteve presente em mais de 100 congressos e eventos médicos. Possui artigos 
publicados, trabalhos apresentados e participação em mesas-redondas em mais 
de 50 eventos.

Participou também de diversas chamadas na imprensa escrita, jornais e 
revistas, e na imprensa falada, tais como: Revista Manchete – Caderno Saúde 
(1997); Jornal O Globo – Boa Chance (2000); Televisão Canal Futura – Jornal 
Futura (meses maio e outubro/2002); TV Globo – Globo Comunidade (2003); 
Jornal Folha Dirigida – Jornal de Empregos e Estágios (2005); Jornal O Dia 
(2005) e Revista Mercado Consumidor (2005).

Arnaldo Mazza é membro das seguintes entidades: Directorio Latinoame-
ricano de Especialistas en Prevención de Riesgos de Accidentes y Medicina del 
Trabajo (2000); Sociedade de Terapia Intensiva do Estado do Rio de Janeiro; So-
ciedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM); Associação Nacional de Medicina 
do Trabalho (Anant); Associação Brasileira de Medicina do Trabalho (ABMT); 
Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do Conselho Regional de Medicina do 
Rio de Janeiro (2001 até o momento) e um dos idealizadores, sócio-fundador e 
secretário-geral da Associação Médica da Tijuca e Adjacências (Ameta, 2008).

Foi também vice-presidente da Associação Brasileira de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho (ABPA, 1999-2001) e presidiu a Associação Brasileira de 
Medicina do Trabalho (ABMT, 2004-2007).

Tomou posse em 27 de novembro de 2009, como segundo ocupante da 
cadeira no 11 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a 
patronímica de Eduardo Rabello.

Arnaldo Saverio Mazza participou das seguintes antologias: Criar Literatura 
Julho (2002); Em Verso e Prosa Autores no Brasil pela Unione Cattolica Artisti 
Italiani (Ucai – Brasil, 2007), publicado em Roma e no Rio de Janeiro; e antologia 
Verso e Prosa pelo Círculo Literário do Clube Naval (2008).

Participou ainda da elaboração do “Guia de Vacinação do Trabalhador 
Saudável” pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anant, 2006) e é 
o autor do livro Mercador de Sonhos (2003).
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CADEIRA NO 12 – PATRONO

Clementino da Rocha Fraga1

1880-1971

Clementino da Rocha Fraga nasceu em Muritiba, na Bahia, em 15 de setembro 
de 1880. Seus progenitores foram Clementino Rocha Fraga e Córdula de Maga-
lhães Fraga.

Depois de concluídos os estudos básicos, primário e secundário, na cidade 
de Salvador, matriculou-se na tradicional Faculdade de Medicina da Bahia, por 
onde saiu diplomado em 1903.

Transferiu-se para a cidade do Rio de Janeiro e obteve a nomeação, em 1906, 
de inspetor sanitário. Quatro anos depois começou a lecionar clínica médica, na 
qualidade de professor substituto.

Tomou parte no 17o Congresso Internacional de Medicina, reunido na cidade 
de Londres.

Em 1928 foi convocado pelo presidente Washington Luís para che�iar, na 
capital do país, a campanha contra a febre amarela que se manifestara, de forma 
alarmante, sobretudo no Rio de Janeiro e em alguns municípios �luminenses.

Tendo participado no ano anterior do Congresso Internacional de Tuber-
culose realizado na cidade Argentina de Córdoba, fundou, Clementino Fraga, em 
nosso país, um curso de aperfeiçoamento de tuberculose.

De 1937 a 1940 exerceu o cargo de secretário-geral de saúde e assistência no 
Distrito Federal. Nessa ocasião já era portador do título de professor emérito da 
Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, e da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade da Bahia.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

mentino da Rocha Fraga
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Clementino Fraga pertenceu também em caráter honorí�ico das academias 
de medicina de Paris, Buenos Aires, Academia das Ciências de Lisboa e à Acade-
mia Nacional de Medicina. 

Em 23 de março de 1938 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras na 
sucessão de Afonso Celso, sendo o segundo ocupante da cadeira no 36. Foi re-
cebido pelo acadêmico Cláudio de Sousa, em 10 de junho de 1939. Por sua vez, 
recepcionou o acadêmico Maurício de Medeiros.

Clementino Fraga faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 8 de janeiro de 
1971, aos 90 anos. Sua vaga na Academia Brasileira de Letras foi preenchida 
pelo professor Paulo Carneiro. Foi também honrado com o epíteto de patrono 
da cadeira no 13 da Academia Fluminense de Medicina.

São suas obras: Discursos e Conferências (1912); Orações à Mocidade 
(1923); A Febre Amarela no Brasil (1929); Ceticismo em Medicina (1930); 
Ensino Médico e Medicina Social (1932); Orientação Pro�issional e Higiene 
Pública (1934); Ciência e Arte em Medicina (1938); Elogio a Afonso Celso 
in: Discursos Acadêmicos XI; Bovarismo Antes e Depois de Flaubert (1939); 
Médicos-Educadores (1940); Amores Crepusculares (1941); A Vocação de 
Xavier Marques (1941); Medicina e Humanismo (1942); Antero de Quental 
(1942); Doença e Gênio Literário (1943); Últimas Orações (1944); Vida e 
Obra de Teó�ilo Dias (1946); A Cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras 
(1946); Vocação Liberal de Castro Alves (1948); Rui Acadêmico (1949); 
Medicina e Médicos na Vida de Rui Barbosa (1949); Meditações (1965); 
Reencontros Imaginários (1968) e Vida e Obra de Oswaldo Cruz (1972).
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CADEIRA NO 12 – FUNDADOR

Umberto Perrotta1

Umberto Perrotta nasceu aos 22 de março de 1924, na Itália, e adquiriu a 
nacionalidade brasileira. É �ilho de Antonio Horácio Perrotta e Divina Vilardi.

Formou-se pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, 
hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1947, e aí fez brilhan-
te carreira universitária com doutorado, livre-docência, professor-adjunto 
(1970-1981) e professor titular (1981) de clínica cirúrgica.

Dentre os cargos e funções que desempenhou na cátedra de clínica cirúr-
gica da UFRJ salientam-se no Departamento de Cirurgia: professor-assistente 
(1948-1970); professor encarregado (1959-1971); coordenador geral do 
departamento (1971-1974); professor responsável da disciplina de técnica 
cirúrgica do abdome do curso de pós-graduação de cirurgia (1971-1979); pro-
fessor responsável da disciplina de �isiologia cirúrgica do abdome do curso 
de pós-graduação em cirurgia (1973-1979); professor titular (1981); chefe do 
departamento (1991-1994) e professor-emérito (1997). 

Também foi professor encarregado dos cursos de clínica cirúrgica da 
Faculdade de Ciências Médicas do Estado da Guanabara (1962-1966); chefe 
do serviço de cirurgia geral do Hospital Universitário Clementino Fraga Fi-
lho (1990-1993); livre-docente de cirurgia gastroenterológica da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal Fluminense e, por concurso, também galgou 
a che�ia do serviço de cirurgia geral do Hospital Estadual Rocha Faria. É ainda 
livre-docente de clínica cirúrgica da UFRJ.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Umberto Perrotta e redi-
gidos segundo estilo editorial do autor. 

Umberto Perrotta1
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Participou como membro de 31 comissões de natureza pedagógica e admi-
nistrativa da UFRJ.

Além dos cursos o�iciais já citados, Umberto Perrotta ministrou 290 cursos de 
especialização, atualização e extensão universitária na qualidade de diretor, or-
ganizador e professor convidado. Tais cursos foram patrocinados pela Academia 
Nacional de Medicina, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, Escola de 
Pós-Graduação Médica Carlos Chagas e Sociedade Brasileira de Gastroenterologia.

O seu curso de “Urgências Abdominais” vem sendo ministrado há 41 anos e 
o de “Atualização em Cirurgia da Tireoide” há 43 anos.

Umberto Perrotta participou de 188 comissões examinadoras dos mais di-
ferentes concursos para mestrado, doutorado, livre-docência e professor titular. 
Orientou 20 teses de mestrado e 13 de doutorado. Participou de 207 congressos 
e jornadas e apresentou 468 trabalhos em congressos nacionais e internacionais. 
Publicou 158 artigos de pesquisa clínica e experimental em revistas cientí�icas e 
anais de congressos médicos, e 4 capítulos em livros de medicina.

Suas teses de livre-docência foram: Úlcera Péptica Perfurada em Peri-
tônio Livre (1970) e Traumatismos do Intestino Grosso (1975). Elaborou 
as seguintes monografias: Da Importância do Estadiamento Cirúrgico da 
Doença de Hodgkins; Doença Diverticular do Intestino Delgado; Implante de 
Dura-Mater Heterólogo em Duodeno (estudo experimental) e Radicais Livres 
Derivados de Oxigênio e Isquemia Intestinal (estudo experimental) laureado 
com o Prêmio Brant Paes Leme do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (1990).

Umberto Perrotta atuou em 193 mesas-redondas na qualidade de moderador 
e relator de temas. Proferiu 109 conferências em congressos médicos e teve 7 
trabalhos premiados. 

Dentre as instituições que faz parte têm-se: Academia Nacional de Medicina 
(titular), cadeira no 21 da secção de cirurgia, sob a patronímica de Fernando Fer-
reira Vaz; Colégio Brasileiro de Cirurgiões (emérito); Fellow of the International 
College of Surgeons; Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia de Urgência 
(titular-fundador); Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (efeti-
vo); Sociedade Brasileira de Angiologia (efetivo); Associação Médica do Estado 
da Guanabara, hoje, Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro (efetivo); 
Associação dos Médicos do Estado da Guanabara (fundador); Colégio Brasilei-
ro de Angiologia (fundador); Sociedade de Gastroenterologia do Rio de Janeiro 
(titular); Associação Brasileira de Ensino Médico (efetivo); Associação dos Anti-
gos Alunos da Faculdade; Associação Médica Brasileira (jubilado); Academia de 
Medicina do Rio de Janeiro (titular-fundador); Academia Brasileira de Médicos 
Escritores (titular-fundador), cadeira no 12 sob a patronímica de Clementino 
Fraga; Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia; 
Fellow-Member of The International Medical and Health Association e Sociedade 
Brasileira da História da Medicina (fundador).
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Umberto Perrotta recebeu dezenas de elogios, homenagens e agradecimentos. 
Foi galardoado com as seguintes comendas: medalha de mérito “Prof. Clemen-
tino Fraga” do governador do Estado da Guanabara; medalha “Cinquentenário” 
da Casa de Portugal (1982), medalha “1o Congresso da Saúde do Adolescente” 
pela Academia Nacional de Medicina (1991); diploma de “Honra ao Mérito” do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões (2007) e a inauguração de um an�iteatro que 
leva seu nome: An�iteatro Professor Umberto Perrotta, no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho.

Recebeu também o título de “Cidadão de Angra dos Reis” por grandes serviços 
prestados à comunidade. 

Além das atividades universitárias salienta-se que Umberto Perrotta foi 
fundador da Unimed – Cooperativa de Serviços Médicos; membro da Comissão 
Médica da Confederação Brasileira de Desportos; fundador e organizador do 
Hospital Italiano, sendo seu primeiro diretor; presidente da Sociedade Italiana 
de Bene�icência E M S, mantenedora do Hospital Italiano; membro do Conselho 
Fiscal da Unimed e membro do Conselho de Especialistas, representante da área 
de Cirurgia Geral da Unimed, além de fazer parte de várias diretorias de socie-
dades médicas.

Atualmente, tem atuado em seu consultório na área de cirurgia geral.
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CADEIRA NO 12 – SEGUNDA OCUPANTE

Maria da Paz Manhães1

Maria Pereira Manhães, também conhecida por Maria da Paz Manhães, 
nasceu em 1o de outubro de 1917, na cidade paulista de São Carlos do Pinhal. 
Ao terminar a I Grande Guerra Mundial, Maria foi batizada com o nome de Maria 
da Paz. Celebrava-se o �inal das hostilidades e o nome seria para restaurar a 
amizade entre os vários estrangeiros do município. Seu pai era Antonio Pereira 
Manhães, médico importante na cidade. 

Maria da Paz Manhães estudou no colégio São Carlos de religiosas francesas. 
Aos 10 anos mudou-se para Catanduva, onde fez a admissão. Aos 14 anos foi residir 
na cidade do Rio de Janeiro, onde cursou o Instituto La Fayette como interna.

Ingressou, em 1938, na Faculdade Nacional de Medicina, onde se graduou, 
em 1944. Durante o curso frequentou os serviços de clínica médica e de pron-
to-socorro, sendo a primeira interna o�icial no Hospital de Neuropsiquiatria In-
fantil no Engenho de Dentro.

Já diplomada, trabalhou na Sociedade Pestalozzi – instituição reconhecida 
na época como especializada em crianças retardadas –, dirigida por Helena 
Antipoff . Atuou também no Centro de Orientação Infanto-Juvenil junto a crianças 
“com problemas”. Assim, Maria Manhães teve experiência com vários tipos de 
crianças e adolescentes: psicóticos, retardados e apenas “problemáticos”. 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Marialzira Perestrello e 
redigidos segundo estilo editorial do autor. Também contribuíram nesta biogra�ia os 
acadêmicos Pedro Diniz de Araújo Franco e Helio Begliomini.
Nota: Maria Manhães é conhecida tanto como Maria “Pereira” Manhães, nome que cons-
ta na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro (SPRJ), e Maria “da Paz” Manhães, nome 
que consta na Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), assim como na 
capa de seus livros.

aria da Paz Manhães1
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Devido ao seu tirocínio, recebeu uma bolsa do British Council para especiali-
zar-se em psicoterapia infantil, na Inglaterra. Em 1950, entrou para a Tavistock 
Clinic, onde permaneceu durante um ano. Aí trabalhou e teve a supervisão de D. 
Winnicott.

Em 1952, inaugurou e dirigiu uma primeira Clínica de Orientação da Infância 
na cidade do Rio de Janeiro, que, posteriormente, deixaria de funcionar. Em julho 
de 1956 foi inaugurada, o�icialmente, no Serviço Nacional de Doenças Mentais, a 
Clínica de Orientação da Infância, sob a che�ia de Maria da Paz Manhães.

Na Inglaterra teve sua primeira experiência analítica com Walter Schindler. 
No Brasil iniciou sua formação analítica, em 1955, tendo como analista Werner 
Kemper e, mais tarde, Dahlheim. Quali�icou-se analista, em 1960, como membro 
associado da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro (SPRJ). Em 1962, galgou 
a condição de membro efetivo e, em 1965, de membro didata. Na SPRJ ocupou a 
tesouraria (1964-1965), secretaria (1966-1968), diretoria da comissão cientí�ica, 
coordenação de seminários teóricos e a presidência (1969-1971), além de outros 
cargos importantes, sempre se mostrando muito devotada a essa entidade.

Maria da Paz Manhães publicou dezenas de trabalhos, a maioria deles na 
Revista de Saúde Mental e na Revista Brasileira de Psicanálise, merecendo 
destaques aqueles sobre crianças: “Anorexia Essencial” (1950); “Bases para 
o Estudo e Planejamento Assistencial para Crianças Normais, Filhas de Pais 
Psicóticos” (1950); “Classi�icação e Padronização dos Problemas Emocionais 
Infanto-Juvenis” (1952); “Assistência Psiquiátrica Infantil” (1957); “In�luência 
das Tensões Familiares no Estudo das Convulsões Infantis” (1961); “Psicanálise 
e Higiene Mental na Infância” (1961); “Considerações sobre o Conceito de 
Latência” (1970); “Paternidade” (1981); “Análise da Criança na Formação do 
Analista de Adulto” (1983); “Função da Adolescência” (1987); “Psicanálise 
Infantil” (1988) e “O Prisma da Psicanálise na Cultura” (1996).

No importante artigo “Assistência Psiquiátrica Infantil” (1957), Manhães se 
refere não somente ao desenvolvimento da assistência psiquiátrica no Rio de Ja-
neiro – na época, Distrito Federal – como cita outras instituições especializadas, 
visando pacientes bem diferentes e provenientes de diversos ambientes. Aponta 
as características essenciais de uma clínica de orientação e fornece dados histó-
ricos sobre “o que existia e o que se fazia” nos Estados Unidos da América e na 
Inglaterra.

Maria Manhães traduziu o livro de René Spitz que recebeu o título em 
português Desenvolvimento Emocional do Recém-Nascido (1960). 

Seus estudos sobre a psicologia da mulher e sobre a adolescência levaram-na 
a escrever importantes e originais artigos. Apresentou trabalhos em congressos 
brasileiros e latino-americanos, por vezes, contando com a colaboração dos 
colegas Adolpho Hoirisch, E. Portella Nunes, Nylde M. Ribeiro e Dirceu Santa 
Rosa. Em congressos também foi convidada para secretariar e presidir mesas de 
discussão cientí�ica, dentre outras funções.
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Manhães foi uma das delegadas do Brasil no Seminário de Psiquiatria Infantil 
e Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde (OMS), em Montevidéu (1955), 
e, em 1965, no Congresso Internacional de Psicanálise, ela e Virgínia Bicudo 
foram as primeiras mulheres brasileiras a apresentar um trabalho em Congresso 
Internacional de Psicanálise. Nesse evento, Manhães teve a originalidade de 
ilustrar seu trabalho – e mais tarde, outros – com um �ilme cinematográ�ico. 

Dentre as muitas homenagens que recebeu salientam-se: “Cidadão do Estado” 
(1960); medalha na Alemanha (1977) pelo seu trabalho “simbolismo do vidro” 
e o título de membro honorário da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Por 
ocasião dos seus 80 anos recebeu medalhas da SPRJ; da Casa de Saúde Dr. Eiras 
e outra de Belo Horizonte. No Congresso Internacional de Psicanálise, em 2005, 
recebeu uma placa da Associação Brasileira de Psicanálise (ABP). 

Também, em 2005, na presença de conselheiros eméritos e amigos de 
Maria Manhães, foi lançado num jantar no Leme Tênis Clube o programa “Sede 
de Saber”, levado ao ar pela TV Comunitária canal 6 da Net, com o objetivo de 
apresentar antigos alunos da Universidade do Brasil e suas congêneres que se 
tornaram notórios na busca do conhecimento e na dedicação à sociedade, sendo 
por isso exemplos às novas gerações. O primeiro desses programas apresentou 
Maria da Paz Manhães, a primeira psiquiatra infantil do país.

Sente-se em Maria Manhães um espírito ligado à pesquisa e um interesse 
cultural multidisciplinar. Foi membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escrito-
res – Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ) e, em 21 de novembro 
de 1997, tomou posse como segunda ocupante da cadeira no 12 da Academia Bra-
sileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de Clementino Fraga. 

Maria da Paz Manhães publicou os seguintes livros: Quincas Borba (1967, 
ensaio literário sobre o livro de Machado de Assis); Psicologia da Mulher e 
Outros Trabalhos (1977); Kaleidoscópio – Ensaios de Psicanálise (1985 e 
1987); Prisma da Psicanálise na Cultura (1988 e 1996); O Enigma do Suicídio 
(1990); O Ódio Mortal (1991); Dr. Luiz Guilherme Dahlheim (biogra�ia, 
1996); Manhãs de Manhães (1997); Envelhecimento (2003) e uma Biogra�ia 
de Pedro Nava.

A também acadêmica da Abrames, Marialzira Perestrello, assim comenta 
sobre Maria da Paz Manhães: “médica competente, mostra-se excelente escrito-
ra; como analista é conhecedora de várias correntes. Socialmente é uma pessoa 
muito agradável, culta, propensa ao humor. Sendo de cor, com pai negro e mãe 
mulata, foi educada em ambiente em que dr. Manhães era ‘o médico do Bispo’, 
homem culto, bom orador, falava francês e alemão... Sua mãe, d. Caridade, mui-
to afável e sociável: o casal recebia visitantes importantes; assim, Maria como 
criança e mesmo antes de ter certo nome nunca se sentiu discriminada nem 
inferiorizada”. 
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CADEIRA NO 12 – TERCEIRO OCUPANTE

Cid José Carvalho Magioli1

Cid José Carvalho Magioli nasceu em 19 de março de 1955, no subúrbio da 
cidade do Rio de Janeiro. É �ilho de Cid Magioli e Jurema Carvalho Magioli, pri-
mogênito de uma família humilde, de parcos recursos �inanceiros, mas de grande 
riqueza moral. 

Cid Magioli trabalhou como técnico em enfermagem; representante de 
calçados no Norte Fluminense e corretor de seguros na Capemi.

Conseguiu alcançar o seu maior sonho ao ser aprovado no curso de medicina, 
porém, a instituição era particular. Sem recursos �inanceiros para cursá-la, conse-
guiu bolsa integral durante todo o curso médico graças a um dos dons artísticos 
que Deus lhe deu, pois foi privilegiado com uma voz a�inada que o capacitou 
a atuar como tenor, embora nunca tenha estudado teoria musical. No coral da 
Faculdade de Medicina Souza Marques, realizou várias apresentações musicais 
na Sala Cecília Meireles, Quitandinha, Conservatória de Música Nacional e em 
vários outros teatros do Rio de Janeiro.

Graduou-se médico, em 1984, pela Fundação Técnico-Educacional Souza 
Marques (FTESM). Especializou-se em medicina do trabalho pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF); em medicina desportiva pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e homeopatia pela Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNI-RIO).

Casou-se com a médica Eulenir Maria de Albuquerque Magioli e desse conú-
bio nasceram Luis Eduardo de Albuquerque Magioli (acadêmico de medicina); 

1. Dados gentilmente fornecidos pelo acadêmico Cid José Carvalho Magioli e redigidos 
segundo estilo editorial do autor. A foto é contribuição do acadêmico Helio Begliomini, 
obtida por ocasião de sua posse em 27 de novembro de 2009.

osé Carvalho Magiol
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Erika Cristina de Albuquerque Magioli (acadêmica de direito) e André Luis de 
Albuquerque Magioli (acadêmico de medicina).

Salientam-se os seguintes cargos que ocupou: coordenador do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da Carbrasmar Indústria e 
Comércio Ltda.; do Instituto Geral de Assistência Evangélica; do Instituto Santo 
Inácio de Loiola e da TAO Empresarial Ltda.; chefe do serviço de higiene e me-
dicina do trabalho da Mundial Artefatos de Couro; diretor médico do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Maricá; chefe do departamento médico do Olaria 
Atlético Clube e diretor médico e coordenador em assistência e saúde da Prefeitura 
Municipal de Araruama.

Tem também atuado em homeopatia em consultórios nas cidades de Araruana, 
Saquarema e Maricá. 

Dentre outros cargos e funções desempenhados na área da saúde salientam-se: 
presidente da Associação dos Pro�issionais de Saúde do Município de Maricá; 
diretor técnico da medicina assistencial do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Maricá; fundador, diretor cientí�ico-cultural e membro efetivo do conselho 
�iscal da Associação Médica de Araruama; coordenador do Conselho de Ética 
Médica e Pro�issional da Cotep da Unimed Araruama; membro efetivo e funda-
dor do Conselho Municipal de Saúde do Município de Maricá (SUS); membro do 
Conselho de Ética Médica do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, nomeado 
pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e membro 
efetivo da Associação Fluminense de Medicina do Trabalho.

Cid José Carvalho Magioli foi convocado para prestar assistência médico-
desportiva à seleção juvenil de futebol do Rio Grande do Sul; realizar exames 
clínicos no quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para 
o campeonato nacional, e para prestar assistência médico-desportiva à seleção 
carioca de futebol juvenil pela CBF.

Tem proferido palestras em diversas empresas tais como: Varig, Michelin, 
Infraero, Companhia Atlantic de Petróleo, Companhia Docas do Rio de Janeiro, 
Globosat, Jornal do Brasil, Petros – Fundação Petrobrás, dentre outras.

No campo literário, Cid Magioli começou a escrever cedo. Aos 8 anos teve 
uma crônica incluída em uma antologia didática no Colégio Estadual 72 X Brasil, 
que se intitulava “E Toma Cafezinho”.

É autor de várias músicas: “A Vida”; “Ilusão”; “A Noite”; “Roda de Samba e 
Carnaval”; e “Imperatriz”.

Produziu as seguintes peças teatrais: O Bruxo (1988); Surpresa de Lalá 
(1999) e A Menina Pobre (2001) – peças infantis; O Duelo (1979); A Mudança 
(1982); A Transformação (1986); Cortinas Fechadas (1986) e Comemoração 
(2003) – peças adultas. É autor dos monólogos: Pariu, Simplesmente Pariu 
(2008); O Azarado (2008) e Paranoia (2009). 

Cid Magioli é membro das seguintes entidades literárias: Sindicato dos Es-
critores do Rio de Janeiro, União Brasileira dos Escritores; Sociedade dos Poetas 
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Cariocas e Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Tomou posse em 27 de novembro de 2009, na cadeira no 12 da Academia 
Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de Clementino 
da Rocha Fraga.

Teve participação em 11 antologias: Poesia Carioca 1 e 2; Eros; Palavras do 
Coração; Poetas do Brasil; O Tao da Poesia; Antologia dos Poetas Brasileiros 1 e 
2; Letras em Cartaz e RenovARTE.

Dentre as premiações e honrarias recebidas destacam-se: Destaque Literá-
rio Internacional de 2000 pelos críticos da Edizioni Universum – Trento, Itália, 
Unione Europea, onde participou da Antologia di Letteratura Contemporanea 
Globu; Cidadão Araruamense concedido pela Câmara dos Vereadores de Ara-
ruama; Cidadão Maricaense concedido pela Câmara dos Vereadores de Mari-
cá; Poeta Leopoldinense concedido pelo Centro Cultural Heitor dos Prazeres; 
Menção Honrosa concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por 
“Relevantes Préstimos à Literatura Nacional”; Menção Honrosa concedida pela 
Sociedade Cultural Latina do Rio de Janeiro, tendo sido empossado como pre-
sidente do Núcleo Araruama, e “Brilhante Poeta” concedido pelo Rotary Club 
Internacional – Distrito 4750, por relevantes serviços prestados à literatura 
na Região dos Lagos.

É autor dos livros: Entre Sístoles e Diástoles Pulsa o Coração do Poeta 
(2009). Aguarda lançamento: Histórias de Poesias (poemas) e Nero e o Cavei-
rinha (literatura infanto-juvenil).

Cid José Carvalho Magioli refere que “sua honraria maior é aproveitar a vida 
com dignidade e amor na convivência de seus familiares e amigos (médicos, escri-
tores, etc.) concedida pelo nosso Poeta Maior, Criador do Universo”.
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CADEIRA NO 13 – PATRONO

Aloísio de Castro1

1881-1959

Aloísio de Castro nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 14 de junho de 
1881. Era �ilho de Francisco de Castro, que também pertenceu à Academia Bra-
sileira de Letras, e de quem lhe veio o gosto pelas letras, as artes e a música, além 
de profundas lições de vida. 

Estudou no Colégio Kopke, onde fez os estudos fundamentais, além de la-
tim, passando a ter também em casa um professor desse idioma. Ingressou 
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde colou grau de doutor em 
medicina em 1903, tendo obtido o prêmio de viagem à Europa, oferecido pela 
mesma Faculdade. 

Foi interno de clínica propedêutica (1901-1903); assistente de clínica pro-
pedêutica (1904-1908); subcomissário de higiene e assistência pública do Rio 
de Janeiro (1906-1908); professor substituto e, a seguir, professor catedrático 
de patologia médica e de clínica médica (1915-1940); diretor-geral da faculdade 
de medicina (1915-1924); diretor-geral do Departamento Nacional de Ensino 
(1927-1932), além de médico da Santa Casa da Misericórdia.

Além de ser grande nome na medicina e autor de obras cientí�icas, Aloísio 
de Castro era eclético, interessando-se pela música e destacando-se na litera-
tura com ensaios, conferências e poesias, assim como na composição de peças 
musicais para piano e para canto. 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
Nota: na pesquisa realizada encontramos seu prenome – “Aloísio” – grafado com “í”, 
constando assim na Academia Brasileira de Letras, e “Aloysio” com “y”, constando assim 
na Academia Nacional de Medicina, sendo optado pela letra “í” – Aloísio.

Al í i d C t 1
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Ingressou na Academia Nacional de Medicina em 1904, sendo seu presi-
dente de 1937-1942 e 1943-1945. Pertenceu às seguintes entidades: Sociedade 
de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal do Rio de Janeiro; Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro; Sociedade de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo (honorário); Instituto Brasileiro da História da Medicina; Conservatório 
Brasileiro de Música; Academia Ponti�ícia das Ciências (membro efetivo); Co-
missão de Cooperação Intelectual da Liga das Nações (1922-1930); diretor do 
Instituto Ítalo-Brasileiro de Alta Cultura; e membro correspondente de inúmeras 
instituições médicas internacionais.

Foi eleito como o terceiro ocupante da cadeira no 5 da Academia Brasileira 
de Letras, em 14 de novembro de 1917, na sucessão do acadêmico Osvaldo 
Cruz, sendo recebido em 15 de abril de 1919 pelo acadêmico Afrânio Peixoto. 
Recebeu os acadêmicos Laudelino Freire, Edgard Roquette-Pinto e Celso Vieira. 
Na Academia Brasileira de Letras foi segundo-secretário (1921-1922); secre-
tário-geral (1926) e presidente (1930 e 1951). Faleceu, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 7 de outubro de 1959, aos 78 anos.

Aloísio de Castro, além de uma extensa produção cientí�ica, publicou as se-
guintes obras: Alocuções Acadêmicas (1911); Novas Alocuções Acadêmicas 
(1915); Últimas Alocuções Acadêmicas (1918); Palavras de um Dia e de 
Outro (3 volumes: 1922, 1929, 1933); Rimário (sonetos, 1926); Orações (discur-
sos, 1926); A Expressão Sentimental na Música de Chopin (1927); Os Carmes 
(1928); Tendresse (poesia em francês, 1932); Discursos Acadêmicos (1941).
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CADEIRA NO 13 – FUNDADOR

Hervé Martins Machado1

Hervé Martins Machado nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 11 de feve-
reiro de 1944. É �ilho de Hervé Martins Machado e de Thetis Martins.

Formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), em 1968. Concluiu residência médica no Hospital de Ipanema, 
em 1972. Atuou no Hospital de Acidentados, hoje, Hospital de Traumato Orto-
pedia (HTO).

Participou de diversos congressos ocorridos até 1986, apresentando traba-
lhos e pesquisas na área de sequelas de poliomielite e paralisia cerebral.

É membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional 
do Rio de Janeiro (Sbot – RJ).

Coordenou o serviço de traumatologia em São Pedro da Aldeia com abran-
gência às regiões vizinhas. Em 2006, foi aprovado através de concurso como 
ortopedista da Prefeitura Municipal de Casemiro de Abreu (RJ). 

Casou-se com Elizabeth Caldas Machado e tiveram três �ilhos: Vítor Caldas 
Machado, Hervé Caldas Machado e Magda Caldas Machado.

Hervé Martins Machado é também artista plástico. Em 26 de maio de 1989, 
tornou-se membro titular-fundador da cadeira no 13 da Academia Brasileira de 
Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de Aloísio de Castro, embora 
não pudesse ter comparecido à solenidade de instalação do sodalício.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Hervé Martins Machado1
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CADEIRA NO 13 – SEGUNDO OCUPANTE

Walter Whitton Harris1

Walter Whitton Harris nasceu em 23 de outubro de 1944, na cidade de São 
Paulo. Seus pais eram ingleses que se conheceram e casaram nessa mesma me-
trópole. Portanto, sua língua-mãe é o inglês, aprendendo a falar o português à 
medida que se envolvia com seus amiguinhos de infância.

Nos primeiros anos escolares frequentou uma escola americana e, depois, 
graças ao bom senso, seu pai o colocou num colégio brasileiro. Fez o primário 
em escola de freiras e o ginásio e cientí�ico em colégio estadual. Cursou a Esco-
la Paulista de Medicina (1967-1972), atual Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Fez residência médica em ortopedia e traumatologia e, a partir de 
1979, especializou-se em medicina e cirurgia do pé e tornozelo.

Na atualidade é preceptor e responsável pelo grupo de patologias do pé da 
residência médica em ortopedia e traumatologia do Hospital Municipal Central 
de Osasco “Antonio Giglio”, na Grande São Paulo. Tem consultório na Av. Repúbli-
ca do Líbano, 344, Ibirapuera, São Paulo, onde atende ortopedia e traumatologia 
geral, além de cirurgia do pé. Reside na capital paulista com sua esposa, Marisa, 
e seus �ilhos Pedro e Hugo.

Durante o ginásio, a seu respeito, várias vezes foram feitos comentários pelos 
professores para ser menos prolixo nas dissertações, em especial, nas provas de 
português, história e geogra�ia. Eram suas primeiras manifestações da vontade 
de escrever.

Em 1974, teve o prazer de conhecer e trabalhar com Flerts Nebó que ha-
via escrito um livro – “João Boanerges” – e pediu que o lesse e escrevesse um 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Walter Whitton Harris e 
redigidos segundo estilo editorial do autor.

Walter Whitton Harris1
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comentário a respeito. Foi o começo de uma amizade que perdura há mais de 
três décadas.

Para comemorar o centenário de nascimento de seu pai, Walter Harris es-
creveu uma biogra�ia de sua família. Flerts Nebó, achando que ele tinha aptidão 
para escrever, convidou-o não somente para ingressar na regional de São Paulo 
da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames – SP), da qual era o 
presidente, como também para colaborar com a diretoria. 

Walter Harris esteve presente numa Pizza Literária da Sobrames – SP pela 
primeira vez, em junho de 1991, quando apresentou uma poesia de sua auto-
ria. Fez parte de várias diretorias da entidade, chegando a presidente no biênio 
1999-2000.

Foi editor do informativo da Sociedade, intitulado “O Bandeirante”, iniciado 
por Flerts Nebó, em novembro de 19922. Mantiveram-se unidos como editores 
a partir do segundo número, em dezembro de 1992, até janeiro de 2001. Houve 
apenas uma interrupção, quando não �izeram parte da diretoria da Sobrames – 
SP (janeiro de 1995 a agosto de 1996). Em 1997, foi acrescido um suplemento 
literário em separado, intitulado “Páginas Sobrâmicas”, que circulou de abril de 
1997 a janeiro de 2001. A partir daquela data, não fez mais parte da diretoria da 
Sobrames – SP.

Participou, com vários trabalhos literários, das publicações e empreendi-
mentos da Sobrames – SP (Coletâneas, “Pizzas Literárias”, Antologias e no infor-
mativo “O Bandeirante”). Tem escrito contos, crônicas, ensaios e poesias, além 
de fazer traduções da literatura inglesa e francesa.

Em 1998, participou do 1o concurso de Poesias da Associação Paulista de 
Medicina, conquistando o 1o lugar na categoria “limerick”. Em 2003, recebeu o 
prêmio “Flerts Nebó” da Sobrames – SP pela melhor prosa 2002-2003, com o 
trabalho “Uma Pedra no Destino da Escócia”.

Foi convidado para ingressar na Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames), tendo tomado posse em 21 de novembro de 1997, durante a Semana 
da Academia, assumindo a cadeira no 13, cujo patrono é Aloísio de Castro. Foi 
recebido pela acadêmica Zilda Cormack. Por ocasião de sua posse, como imortal 
da Abrames, proferiu o seguinte discurso, em poesia do tipo “limerick”:

Senhor Presidente da Academia Brasileira de Médicos Escritores;
Senhores Componentes da Mesa;
Senhoras e Senhores;

2. Nota do autor: a ideia de se criar um veículo informativo na Sobrames – SP foi de Helio Be-
gliomini, logo no início de sua primeira gestão como presidente da entidade (1992-1994). 
O nome de “O Bandeirante” se deveu ao sócio Régis Cavini Ferreira, também membro da 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames). Flerts Nebó, também membro da 
Abrames, foi designado pela diretoria para ser seu editor e Walter Whitton Harris o auxi-
liou como coeditor já partir segundo fascículo.
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Senhoras e Senhores da Academia:
Desejo saudar-lhes com alegria.

Procuro ser breve,
Prometendo coisa leve,

Estou contente cá, em tão nobre companhia.

É-me imérita a honra de aqui estar
Para a cadeira número treze ocupar.

Fato inédito
Nessa vida de médico,

Da qual eu não posso me afastar.

Aloysio de Castro, professor e doutor,
Da Faculdade Nacional de Medicina, foi Diretor.

Ilustre patrono meu,
À Academia enalteceu,

Médico clínico, poeta, músico, prosador.

Por vários membros, São Paulo é representado;
De fazer parte, eu me sinto lisonjeado.

Abrames aqui,
Sobrames ali,

Espero que serei... pelo menos, tolerado.

Minha obra é frugal e singela,
Tento fazê-la com muita cautela.

Flerts Nebó me ensinou,
E para isto me acordou

Para o romance, o conto, a novela.

Este ritmo de limerick é bem agradável,
Para minha cabeça bastante saudável.

Estrofe burlesco-bacana,
Origem anglo-americana,

De possibilidade múltipla, inesgotável.

A minha gratidão aos que me indicaram,
Assim como para todos que me aprovaram.

À Academia Brasileira, Senhores,
De Médicos Escritores,

As minhas Saudações Literárias só, �icaram.
Obrigado.
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Walter Harris publicou três romances: O Baú do Passado (1993); A Árvore 
de Chocolate: A Saga de Uma Família (1996, com uma 2a edição, em 2001) e 
O Castelo da Colina (1999). A biogra�ia da família foi totalmente reescrita, am-
pliada e com vasta documentação em cores, em 2004, por ocasião do centenário 
de nascimento de sua mãe, Edith Agnes Harris, com o título de A Família Harris 
no Brasil: A História de Walter e Edith. 

Tem, desde 2007, um blog literário na Internet, cujo endereço eletrônico é 
http://walterwharris.blogspot.com 
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CADEIRA NO 14 – PATRONO

Adão Pereira Nunes1

1909-1985

Adão Manuel Pereira Nunes, campista (natural de Campos dos Goytacazes – 
RJ), nasceu em 21 de janeiro de 1909. Foi médico cirurgião, parlamentar muito 
querido em sua terra natal; humanista, jornalista, romancista e memorialista.

De�iniu-se pelo idealismo em defesa dos mais sagrados interesses do povo. 
Enquanto estudava medicina, exerceu o jornalismo no Correio da Manhã, aonde 
já chegara com fama de humorista, autor de aceradas sátiras de versos. Teve, 
depois, variadas experiências como clínico e como homem público. Foi eleito 
deputado federal pelo Partido Social Progressista (PSP), em 1962, tendo seu 
mandato cassado em 1964.

Como curiosidade, registra-se que Adão Pereira Nunes realizou o parto da 
�ilha caçula de Luiz Carlos Prestes (1898-1990), ex-militar e famoso político co-
munista brasileiro.

 Em 1972, o compositor Rildo Hora participou do Festival Internacional da 
Canção com a música “Diferenças”, em parceria com seu médico Adão Pereira 
Nunes, cantada em duo com Elizabeth Viana.

Nina Arueira, jornalista e sindicalista, falecida de tifo em 1935, aos 19 anos, 
e Adão Pereira Nunes, são considerados os heróis do proletariado campista. Ele, 
inspirado nos ideais de Nina Arueira, deu o nome dela à sua �ilha. É dele o pen-
samento: “Os usineiros transformam a cana e os operários em bagaços”.

1. Dados foram fornecidos pelo acadêmico Helio Begliomini, complementados gentil-
mente pelos acadêmicos Hugo Miyahira e Fábio Cupertino Morínigo. A foto foi gentil-
mente fornecida pelo acadêmico Fábio Cupertino Morínigo e a redação seguiu estilo 
editorial do autor. 

Adão Pereira Nunes1



242

Adão Pereira Nunes escreveu as seguintes obras: China, A Epopeia de um 
Povo (1960); João Cândido, A Revolta de Chibata (1963); Memórias de um 
Médico Cassado (romance e novela, 1970); Conversa de Plantão (memórias – 
1a edição, 1973; 2a edição, 1978), onde evoca episódios de sua vida pro�issional 
como plantonista e médico do interior, além de recordar sua infância e juventu-
de; e Do Planalto à Cordilheira – Memórias de um Médico Cassado (romance 
e novela, 1979), onde narra sua própria história em meio ao terror da ditadura.

Adão Pereira Nunes faleceu em 13 de abril de 1985, aos 76 anos.
Foi homenageado pela Fundação Cultural “Jornalista Oswaldo Lima” (FCJOL) 

com um painel que estampa sua poesia alusiva ao nascimento de Cristo, painel 
esse ilustrado pelo artista plástico Rômulo Braga.

Também em sua homenagem o Hospital Estadual de Saracuruna, antigo 
Hospital Geral de Duque de Caxias, situado nesse município, recebeu seu nome 
– Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Tem convênio com a Escola de Medicina 
da Universidade do Grande Rio – Professor José de Souza Herdy – Unigran-
rio e é especializado em trauma, emergência clínica, cirurgia e maternidade de 
gestantes especiais (alto risco). Com mais de 260 leitos, além de 40 para 
recém-nascidos, é o único hospital da Baixada Fluminense que conta com três 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) distintas: uma para adulto, uma pediátrica 
e uma neonatal, além de uma unidade intermediária (UI).

Igualmente, o nome de Adão Pereira Nunes foi dado a uma rua e também ao 
Pronto-Socorro administrado pela Fundação Dr. João Barcellos Martins, subsi-
diada pela Prefeitura Municipal Campos dos Goytacazes, município situado ao 
norte do Estado do Rio de Janeiro, e ao Centro Integrado de Educação Pública 
(Ciep), no município de São Gonçalo (RJ). 

Da mesma forma, na cidade do Rio de Janeiro, seu nome é honrado numa 
praça em Curicica, no bairro de Jacarepaguá, e ao Posto de Saúde situado no Vilar 
Carioca, Cosmos.
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CADEIRA NO 14 – FUNDADOR

Paulo Celso Uchôa Cavalcanti1

Paulo Celso Uchôa Cavalcanti nasceu no Estado de Pernambuco, em 3 de 
fevereiro de 1909. Era �ilho de Pedro Celso Uchôa Cavalcanti e de Maria da 
Conceição Uchôa Cavalcanti. Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1931.

Foi chefe do serviço de clínica médica do Hospital Miguel Couto, na cidade 
do Rio de Janeiro, e o segundo presidente na história da Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG) no período de 1965-1968, sucedendo ao ilustre 
médico Deolindo Augusto N. Couto. 

Traduziu os livros: “Introduction to Patient Care” (título original) – “Enfer-
magem Prática” de Beverly Whitter Du Gas (edições em 1983 e 1988, com 580 
páginas); “Cardiac Emergency Care” (título original) – “Emergências Cardíacas” 
(3a edição; 373 páginas, 1988) de Edward K. Chung; “Sinais e Sintomas em Car-
diologia” de Lawrence D. Horwitz e Bertron M. Groves (1988) e “Diagnóstico 
Físico em Cardiologia” de Jonathan Abrams (1989).

Traduziu também em colaboração com Cleto José Gomes Costa e Giuseppe 
Taranto o livro “Clínicas Médicas da América do Norte – Antibióticos, Doenças e 
Tratamentos” (1982). 

Paulo Celso Uchôa Cavalcanti tornou-se, em 26 de maio de 1989, membro 
titular-fundador da cadeira no 14 da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames), sob a patronímica de Adão M. Pereira Nunes, embora não pudesse 
comparecer à efeméride.

Paulo Celso Uchôa Cavalcanti foi, conjuntamente com Aloysio Amâncio, 
autor do tratado Clínica Geriátrica (1975), o qual teve a colaboração de 26 
especialistas.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, complementada gentilmente pelo aca-
dêmico Fábio Cupertino Morínigo. A redação seguiu estilo editorial do autor.
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CADEIRA NO 14 – SEGUNDO OCUPANTE

Hugo Miyahira1

Hugo Miyahira nasceu em 25 de setembro de 1943, em Campo Grande (MS). 
É �ilho de João Eissum Miyahira e de Josefa Neci C. Miyahira.

Cursou o 1o e 2o graus no Colégio Dom Bosco de sua cidade natal, concluindo 
o curso cientí�ico em dezembro de 1961. Após o curso pré-vestibular, durante 
1962, prestou concurso para a universidade, em 1963, ocasião em que os exa-
mes se faziam isoladamente, tendo sido aprovado em três faculdades: Faculdade 
Nacional de Medicina (UFRJ); Faculdade de Ciências Médicas (UERJ); Faculdade 
Fluminense de Medicina (UFF).

Cursou a Faculdade de Medicina da UFRJ no período de 1963 a 1968. Du-
rante o curso médico estagiou, por concurso, em serviço de urgência por dois 
anos (1967-1968, com dois plantões semanais de 12 horas) e em maternidade 
por três anos (1966, 1967 e 1968, com um plantão semanal de 24 horas). Em 
1968, como interno o�icial da cadeira de ginecologia no Instituto de Ginecologia 
da UFRJ (IGUFRJ), tomou, pela primeira vez, contato com o serviço da especia-
lidade bem estruturado. Sob a direção do professor Francisco Victor Rodrigues, 
à ocasião, observava-se uma ebulição e um questionamento intelectual notável 
em função das teses de docência-livre que seriam defendidas naquele e nos anos 
subsequentes. Este foi um fato decisivo e motivador em sua vida pro�issional.

Hugo Miyahira graduou-se, em 1968, tornando-se residente durante dois 
anos do IGUFRJ (1969-1971) com bolsa de estudos da Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), onde, dentre outros setores, 
teve seu interesse particularmente voltado à endocrinologia ginecológica e à 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Hugo Miyahira e redigidos segun-
do estilo editorial do autor. A foto foi uma contribuição do acadêmico Helio Begliomini.

Hugo Miyahira1
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esterilidade conjugal. Neste período tomou gosto pela lide universitária no de-
sempenho e, sobretudo, na assistência e observação das atividades didáticas. 
Obteve o título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Associação 
Médica Brasileira, em 1971.

Em 1971, cessada a bolsa da Capes e após levantamento junto ao IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geogra�ia e Estatística), Hugo Miyahira optou por migrar a 
Porto Velho – então capital do Território Federal de Rondônia –, tendo comu-
nicado, por escrito, àquela instituição sua disposição de retomar com alguma 
infraestrutura econômica. Permaneceu naquela cidade por cinco anos (março 
de 1971 a março de 1976). Nesse período participou de jornadas e congressos, 
apresentando trabalhos relativos a patologias muito frequentes na região, tais 
como malária e Mal de Hansen, tendo, na Jornada de 1975, realizada no Rio de 
Janeiro, recebido menção honrosa por seu trabalho “Antimalárico e Gestação”, 
no qual teceu considerações sobre 346 casos.

Hugo Miyahira casou-se com Maria Del Rosario Salamanca com quem teve 
dois �ilhos: Aleksandr, médico, e Marianne, administradora. Contraiu novas núpcias 
com Ana Luiza Stiebler Vieira com quem teve Rafael, estudante de medicina.

Retornou ao Rio de Janeiro em 1976, iniciando curso de mestrado no Insti-
tuto de Ginecologia, onde permaneceu até o �inal de 1977. Sua tese de mestrado, 
Isoimunidade para Espermatozoides na Mulher, foi defendida em 1980, na 
UFRJ.

Tornou-se professor assistente da cadeira de ginecologia da Faculdade de 
Medicina de Campos (RJ, 1982-2001); professor assistente de obstetrícia da 
Escola de Medicina Gama Filho (1986-1995), onde galgou a condição de professor 
titular de ginecologia, em 1995, permanecendo até junho de 2001.

Em 1995, concluiu o doutorado na UFRJ com tese Análise Crítica do Diag-
nóstico Histeroscópico Endometrial: Um Estudo Histológico-Histeroscópico 
em 126 Pacientes.

Hugo Miyahira é autor de três capítulos em livros da especialidade (Halbe, 
1994; Canella/Vitiello, 1996; e Giordano, 1998) e de mais de 70 artigos em revis-
tas de circulação nacional, tais como Femina, Revista Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia (RBGO), Ginecologia Atual, Ars Curandi, Jama – GO, GO, dentre outras. 

Além do estudo já mencionado foram premiados os trabalhos de sua autoria: 
“Síndrome de Forbes Albright: 18 Casos...” (1977, menção honrosa) e “Lesões 
Acidentais de Ureter em Cirurgia Ginecológica” (1998, prêmio “Ars Curandi de 
Incentivo à Ciência”).

Publicou também mais de sessenta artigos literários entre crônicas e con-
tos, particularmente no Boletim G&O, que, em parte compilados – 25 deles –, 
deram origem a um livro intitulado Contos e Crônicas (2006). Tomou posse 
com membro titular da cadeira no 14 da Academia Brasileira de Médicos Escri-
tores (Abrames), em 21 de novembro de 1997, tendo como patronímica Adão 
M. Pereira Nunes.
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Hugo Miyahira é participante ativo de congressos e reuniões cientí�icas, sendo 
palestrante em 272 eventos e tendo apresentado mais de quarenta trabalhos 
com duas premiações. Participou de bancas de concursos (Inamps, mestrado e 
doutorado) no Rio de Janeiro e em outras cidades tais como São Paulo, Ribeirão 
Preto e Campinas. 

Foi membro da comissão nacional que elabora o concurso para Título de 
Especialista em Ginecologia-Obstetrícia (Tego, 1999-2002); preceptor da resi-
dência médica (desde 1987) e membro do Comitê de Ética Médica do Hospital 
dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (2002-2007).

É membro ativo da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro 
(Sgorj) onde foi eleito presidente no biênio 1997-1999, implementando progra-
mas de educação médica continuada e de apoio a residentes. Foi reeleito em 
2004, permanecendo no cargo até 2007 e tornando-se vice-presidente no 
mandado subsequente.

Hugo Miyahira atuou também como presidente da Comissão de Defesa Pro-
�issional da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo) por duas gestões (1997-2001), tendo com seus pares elaborado o 
“Manual de Defesa Pro�issional” (2001), além de ter participado na elaboração 
do “Manual de Ginecologia Endócrina” e “Manual do Climatério”. Nessa entidade 
também presidiu a comissão especializada de ginecologia endócrina.

Dentre as comendas, títulos e prêmios recebidos destacam-se: diploma “Jubi-
leu de Ouro” da Sociedade Paraense de Ginecologia e Obstetrícia por relevantes 
serviços prestados à especialidade (1998); professor emérito da Faculdade de 
Medicina de Campos (2003); estátua “Homenagem da Ginecologia e Obstetrícia 
do Rio de Janeiro” (2003); medalha “Arnaldo de Moraes” da Sgorj (2008) e inclu-
são dentre “Os Mais Admirados da Medicina” (2008, Análise Editorial – lista de 
pro�issionais que os médicos procurariam caso necessitassem de ajuda).

Hugo Miyahira é desde 1996 chefe de clínica ginecologia do Hospital dos 
Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, também é professor-adjunto 
de ginecologia da Universidade Estácio de Sá (Unesa).
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CADEIRA NO 15 – PATRONO

Pedro Augusto Pinto1

1882-1971

Pedro Augusto Pinto nasceu em 19 de maio de 1882, em Minas Gerais. 
Diplomou-se farmacêutico pela Faculdade de Medicina e Farmácia do Rio de 
Janeiro e também em medicina, em 1909, apresentando a tese Propriedades 
dos Corpos. 

Em 1922, após concurso de títulos e provas, foi nomeado professor cate-
drático de farmacologia da Faculdade Nacional de Medicina. Foi, igualmente, 
professor de química da Escola Superior da Agricultura. 

Publicou numerosos trabalhos e livros sobre temas de farmacologia, tendo 
como exemplos: Noções de Química Geral (1907); Farmácia Galênica (1907); 
Farmácia Química (1909); Metaloides e seus Compostos (1909); A Química 
e sua Importância em Medicina (1910); Botânica Aplicada (1910); Análise 
Química (1911); Botânica Geral (1912); Problemas de Química, Química 
Analítica, Arte de Formular (1917); Farmacologia Geral (1917); Farmaco-
logia do Aparelho Digestivo (1919); Rudimentos de Química Descritiva 
(1922); Química Geral Descritiva (1922); Farmacologia Especial (1930) e 
Evolução da Farmacologia (1930).

Pedro Augusto Pinto foi �ilólogo e dicionarista dos mais famosos, além de 
profundo conhecedor da nossa língua, publicando trabalhos sobre linguística 
e vários dicionários, a saber: Termos e Locuções. Miudezas de Linguagem 
Luso-Brasileira (1924); Dicionário de Termos Médicos (1926), dedicado ao 
professor João Marinho de Azevedo. Essa obra tem 8 edições, sendo a última de 
1962. A 5a edição (1949) possuía 424 páginas; Vocabulário de “Os Sertões”, de 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

edro Augusto Pinto1
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Euclides da Cunha (1930); Brasileirismos e Supostos Brasileirismos (1931 
e 1956); Dicionário de “Os Lusíadas” (com colaboração de Afrânio Peixoto); 
Termos Médicos Populares (1943); Vocabulários Médicos e de Outra Na-
tureza (1944). Não se trata propriamente de um dicionário, mas sim de uma 
relação de vocábulos médicos, com explicações minuciosas sobre cada um dos 
verbetes ou termos estudados, tais como cesariana, enfermagem, etc.; Dicionário 
de Sinônimos (1946). Breve estudo de alguns sinônimos e de pseudossinônimos 
da língua portuguesa, dicionarizando-os em 400 páginas; Termos de Economia 
(1947); Dicionário de Termos Farmacêuticos (1959, 158 páginas); Locuções 
e Expressões na Réplica de Rui Barbosa; Fatos da Língua; Estudos de Etimo-
logias; Nugas e Rusgas na Linguagem e A Língua Materna.

Pedro Augusto Pinto faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1971.
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CADEIRA NO 15 – FUNDADOR

Virgílio Augusto Bezerra1

1903-1990

Virgílio Augusto Bezerra nasceu em 23 de setembro de 1903, no Estado do 
Ceará. Era �ilho de Bernardino Bezerra de Hollanda e de Maria Augusta Bezerra. 
Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), em 1928. 

Virgílio Augusto Bezerra foi membro titular da Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores – Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ), 
atuando como vogal no biênio 1988-1989. Na arte literária se caracterizava, 
particularmente, por escrever em estilo poético.

Tinha verdadeiro ardor pela causa da Sobrames, participando de várias 
tertúlias e congressos da entidade, tanto no Brasil quanto no exterior.

É de sua autoria a elaboração do “Juramento à Sobrames” que todo o sócio 
deveria prestar por ocasião de seu ingresso na entidade. Ele foi aprovado em 
19 de maio de 1984, em Assembleia, por ocasião do X Congresso Brasileiro de 
Médicos Escritores realizado na cidade de Curitiba (PR), e assim se expressa: 

“Prometo cultivar as letras, engrandecê-las e divulgá-las com o maior empe-
nho. Prometo, também, na qualidade de médico, observar os postulados da Ética 
Médica, no que diz respeito à verdade cientí�ica. Finalmente, através das letras, 
prometo esclarecer a verdade, isenta de preconceitos”. 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
Nota: A fotogra�ia, que se encontra em condições técnicas desfavoráveis, foi obtida com 
grande sacri�ício do �ilme de instalação da Abrames, solenidade ocorrida em 26 de maio 
de 1989. A preservação e recuperação do �ilme se deveram ao jornalista Fernando Mou-
ra Peixoto, �ilho do acadêmico Perilo Galvão Peixoto.

íli A t B 1
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Nos Anais do X Congresso Brasileiro de Médicos Escritores (Curitiba, 1984) 
está consignado seu poema “Meu Semelhante”.

Virgílio Augusto Bezerra participou como representante o�icial da Sobrames 
– RJ e da Sobrames nacional dos congressos da Union Mondiale des Écrivains 
Medecins (Umem) realizados na Suíça, Grécia, Itália e França.

Sua atuação nesses congressos não era passiva. Ao contrário, apresenta-
va trabalhos cujos temas procuravam fazer alusão ao país-sede do evento. Na 
Grécia, sob muitos aplausos, teve o grande júbilo de ver todas as suas poesias 
traduzidas para o idioma grego pelo presidente da Sociedade Helênica, dr. Jean 
Mouta�is. Na cidade de Évain, França, por ocasião do XXXI Congresso Mundial de 
Escritores Médicos, apresentou os seguintes trabalhos: “Jeanne D’Arc – Arc en 
Ciel e Paris”, em versos, e, em prosa, “Dados Biográ�icos de Voltaire”.

Está consignado no Boletim da Sobrames – RJ de 1986 o artigo de sua autoria 
“Exposição Relativa ao XXXI Congresso Mundial de Escritores Médicos realizado 
na França, na Cidade de Évain”.

O Boletim da Sobrames – RJ de 1987-1988 contém o seu artigo “Voltaire, o 
Enciclopédico”.

Virgílio Augusto Bezerra foi membro titular-fundador da cadeira no 15 da 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de 
Pedro Augusto Pinto. 

Faleceu em 31 de dezembro de 1990, com 87 anos de idade. Permaneceu 
como titular da Abrames por apenas 1 ano e 7 meses, sendo, como curiosidade, 
o segundo menor tempo de um membro em atividade nesse silogeu.
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CADEIRA NO 15 – SEGUNDO OCUPANTE

Ivo Pitanguy1

Ivo Hélcio Jardim de Campos Pitanguy nasceu em 5 de julho de 1926, na cidade 
de Belo Horizonte, Minas Gerais. É �ilho de Maria Stael Jardim de Campos Pitan-
guy, humanista, e de Antônio de Campos Pitanguy, médico-cirurgião. Fez o ginásio 
em Belo Horizonte, nos colégios Arnaldo e Aff onso Arinos. Cursou medicina na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) até o 4o ano, quando, para servir o 
CPOR – Centro Preparatório de O�iciais da Reserva – sem interromper os estudos, 
transferiu-se para a Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, atual Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que frequentou até concluir o curso, 
ao mesmo tempo em que servia na cavalaria dos dragões da independência. 

Por meio de concurso para interno de cirurgia geral, iniciou sua formação 
cirúrgica no Hospital do Pronto-Socorro do Rio de Janeiro, atual Hospital Sou-
za Aguiar, complementada nos serviços dos professores George Grey, Josias de 
Freitas e Ugo Pinheiro Guimarães. Sentindo que a sua vocação era a cirurgia 
plástica inscreveu-se em um concurso organizado pelo Institute of International 
Education, sendo contemplado com uma bolsa de estudos que o levou a Cincin-
nati, na condição de cirurgião-residente do serviço do professor John Longacre, 
no Bethesda Hospital; posteriormente, como visiting fellow da Mayo Clinic, em 
Minnesota, e do serviço de cirurgia plástica do dr. John Marquis Converse, em 
Nova Iorque.

De volta ao Brasil, foi trabalhar no Hospital do Pronto-Socorro, onde recebeu 
um convite do professor Marc Iselin, que visitava o hospital, para ser seu assistant 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Ivo Pitanguy; complementa-
dos no 4o e no penúltimo parágrafos pelo acadêmico Helio Begliomini. A redação seguiu es-
tilo editorial do autor.

Ivo Pitanguy1
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etranger, em Paris, onde �icou por dois anos, período em que visitou os serviços 
de cirurgia plástica dos professores C. Dufourmentel e R. Mouly, em Paris, e do 
professor Paul Tessier, em Suresnes.

Esposou, em 1955, Marilu Nascimento, tendo o casal quatro �ilhos: Ivo, 
Gisela, Helcius e Bernardo.

O amadurecimento de sua formação pro�issional deu-se na Inglaterra, onde, 
através de uma bolsa de estudos do British Council, frequentou os serviços de 
cirurgia plástica de Sir Harold Gillies, em Londres; Sir Archibald McIndoe, no 
Queen Victoria Hospital, em East Grinstead; e do professor Kilner, no Churchill 
Hospital, em Oxford.

A di�iculdade encontrada nessa longa peregrinação por diversos centros de 
cirurgia plástica o fez compreender a necessidade de transmitir os conhecimentos 
adquiridos através da criação de uma Escola e ressaltar a importância social da 
especialidade para a classe médica e a população em geral.

Criou o serviço de queimados do Hospital do Pronto-Socorro e o 1o serviço 
de cirurgia de mão e de cirurgia plástica reparadora da Santa Casa. O ensino, que 
de forma socrática vinha prestando a seus discípulos, ganhou foro ao conquis-
tar a cátedra de cirurgia plástica da Universidade Católica do Rio de Janeiro e, 
mais tarde, a do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas. Nessa época, 
com a colaboração dos médicos residentes, pôde tratar de forma abrangente 
as vítimas do grande incêndio do Gran Circo Pan-Americano, em Niterói, acon-
tecimento que despertou a atenção de todos para a real importância social da 
cirurgia plástica.

Com a inauguração da Clínica Ivo Pitanguy e a sua integração com a 38a En-
fermaria da Santa Casa, permitiu estruturar a formação pro�issional e de ensino. 
A clínica tornou-se um centro de referência nacional e internacional da espe-
cialidade, tendo sido frequentada por cerca de 5.000 cirurgiões plásticos, entre 
fellows e visitantes. Sob sua orientação, na clínica Ivo Pitanguy, na Santa Casa da 
Misericórdia do Rio de Janeiro e nos serviços associados, o curso de 3 anos de 
pós-graduação em cirurgia plástica criado, em 1960, já formou 500 cirurgiões 
plásticos de mais de 40 países.

O serviço da 38a Enfermaria da Santa Casa, que atende a população menos 
favorecida, ressalta a importância social da cirurgia plástica, abolindo da es-
pecialidade seu caráter elitista. A necessidade da resolução de problemas que 
foram surgindo deu a Ivo Pitanguy a oportunidade de criar inúmeras técnicas 
para solucioná-los: Considerações sobre as Variações do Ramo do Nervo Facial 
(Rev. Bras. Cir., 1966); Direção de Tração em Ritidoplastia – “Round-Lifting” 
(Rev. Bras. Cir., 1971); Numerical Modeling of Aging Face (Plastic. Reconstr. Sur-
gery, 1988). Forehead Lifting – The Bloking Techique (Ann. Plast. Surgery, 1979); 
The Juste-Pilose Subperiostal Approach (Aesth. Plastic. Surg., 2003); Hematoma 
Postrhytidectomy: How We Treat It (Plastic. Reconstr. Surg., 1981); Hipomen-
tonismo (Rev. Bras. Cir., 1971); Remodelamento do Mento usando Retalho Lo-
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cal (Chin. Problems, 1984); Criação de “Rafe Mediana” para De�inir o Contorno 
do Mento (Rev. Bras. Cir., 1971); Lábio – Confecção de Arco de Cupido (Rev. 
Bras. Cir., 1977); Ligamento Dermocartilaginoso de Pitanguy (Plastic. Reconstr. 
Surg., 1966); Abordagem Cirúrgica para as Cartilagens Alares (Am. Jour. Surgery, 
1958); Rotação e Reposicionamento da Cartilagem Alar (Rev. Bras. Cir., 1971); 
Correção de Orelhas Proeminentes pela Técnica em Ilha de Pitanguy (Rev. Bras. 
Cir., 1961); Técnica Arié-Pitanguy (ou Romboide de Pitanguy – Transactions of 
the International Society of Plastic Surgeons, London, 1959); Técnica de Pitan-
guy para Mamas Grandes ou Gigantomastia (Rev. Latino Americana de Cir. Plást., 
1963); Transareolar Incision for Augmentation Mammaplasty (Aesth. Plastic. 
Surg., 1978); Mamilo Invertido (Rev. Bras. Cir., 1971); Inverted Nipple (Aesth. 
Plast. Surg., 1978); Gynecomastia (Plast. Reconstr. Surg., 1965); Abdominal Li-
pectomy: An Approach to it Through an Analysis of 300 Consecutive Cases (Plastic. 
Reconstr. Surg., 1967); Técnica de Pitanguy para a Região Tóraco-Braquial (Rev. 
Bras. Cir., 1971); Trochanteric Lipodistrophy (Plastic. Reconstr. Surg., 1964); Me-
thodology in Combined Aesthetic Surgeries (Aesth. Plastic. Surg., 1978); Leisma-
niose: Tratamento Cirúrgico de Suas Sequelas (Medicina, Cirurgia e Farmácia, 
1962); Fissura Labial Unilateral – Estudo de 448 casos (Rev. Bras. Cir., 1971); 
Pitanguy’s Contribution to Millard’s Technique for Correction of Unilateral Cleft 
Lip (Anais do 27o Congresso Bras. Cir. Plástica, 1991); Non-Operated Facial Fis-
sures in Adults (Plastic. Reconstr. Surg., 1967); Rinoqueiloplastia (Rev. Bras. Cir., 
1963); Facial Paralysis, Facial Palsy (Plastic Surgery, 1962); Facial Hemiatrophy 
(Cir. Plást. Uruguaiana, 1970); Tumores de Pele – Considerações sobre Excisão 
Total (Acta Chir. Plast., 1970); Considerações sobre a Reconstrução de Orelha 
(Rev. Bras. Cir., 1958) e Reconstrução do Complexo Aréolo-Mamilar (Rev. Bras. 
Cir., 1975).

O conhecimento e a maturidade permitiram-lhe levar a experiência adqui-
rida para todo Brasil e para várias partes do mundo através de mais de 1.500 
conferências, demonstrações cirúrgicas em encontros, seminários, simpósios e 
congressos internacionais.

Organizou e ministrou inúmeros cursos de cirurgia plástica no Brasil e no 
exterior, destacando-se o 1o Curso de Extensão Universitária em Cirurgia 
Plástica da então Universidade do Brasil, ministrado no an�iteatro da Clínica Ivo 
Pitanguy, unindo a iniciativa privada ao ensino público. Organizou o 1o Curso de 
Cirurgia da Mão; o 1o Curso de Cirurgia Plástica da Academia Nacional de Me-
dicina; os cursos da Universidade Camplutense de Madrid; o Curso de Cirurgia 
Plástica do XXIII World Congress of the International College of Surgeons; cursos 
nas Universidades de Harvard e de Paris, dentre outros. 

Ivo Pitanguy foi fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão e da 
American Trauma Society. Pertenceu e pertence a inúmeras sociedades no Brasil 
e no exterior, destacando-se: Academia Nacional de Medicina, Academia Brasi-
leira de Letras, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, American College of Surgeons, 
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Associação Brasileira de Medicina; Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão, 
Societé Française de Chirurgie Plastique et Reconstructive, International Society 
of Aesthetic Plastic Surgery, British Association of Plastic Surgeons, Royal Society 
of Plastic Surgeons, Association of Plastic and Reconstructive Surgeons of South 
Africa, Germany Society of Esthetic Medicine, American Society of Plastic Surgery, 
American Society of Facial Plastic and Reconstructive Surgery e do Colegiado de 
Honor do Ilustre Colégio O�icial de Médicos de Madrid. 

Ivo Pitanguy é patrono da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e conse-
lheiro emérito (conselho de minerva) da Universidade do Brasil. Foi presidente 
do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro por 10 anos, ocasião em que 
faziam parte de sua diretoria Niomar Bittencourt, Antonio Galotti, José Eugenio 
Macedo Soares, embaixador Sete Câmara, Helio Jaguaribe, Walter Moreira Salles, 
dentre outros.

Reconhecido nacional e internacionalmente pelo ensino, pela boa divul-
gação da especialidade através de publicações, entrevistas e documentários; e 
pelo atendimento prestado à camada mais pobre da população, foi convidado 
por universidades de prestígio mundial na qualidade de guest e visiting profes-
sor. Recebeu inúmeras honrarias pelo seu pioneirismo em conferir à cirurgia 
plástica sua importância social, assim como títulos de Doutor Honoris Causa, 
entre os quais se destacam: Doctor Philosophiae Honoris Causa, conferido pela 
Universidade de Tel Aviv, Israel; Chancellier des Universités de Paris; Doutor 
Honoris Causa pelas universidades: Santos (SP), Maceió (AL), João Pessoa 
(PB), Santa Maria (RS) e Paraná (PR); professor honorário da Universidade 
de Guayaquil e membro honorário da Società Medica di Bologna, vinculada à 
Universidade de Bologna. 

É detentor de inúmeras condecorações nacionais e de países diversos. Re-
cebeu o prêmio Alfred Jurzykowski da Academia Nacional de Medicina; o prê-
mio para Melhor Livro Cientí�ico do Ano (1981) na Feira Internacional do Livro 
de Frankfurt, pela sua obra Aesthetic Surgery of the Head and Body; o primeiro 
Humanitarian Award, em Chicago; o prêmio Cultura per la Pace, pela S.S. o papa 
João Paulo II e pela Associação Insieme per la Pace, Itália; premio Kroton de 
Medicina; ordem ao mérito Grande Of�iciale da República Italiana; of�icier de la 
Legion D’Honneur; Gran Cordon da ordem Al-Kawkab Al-Urduni, Jordânia; ordem 
Quissan Alaoite de l’Ordre de Commandeur, em Marrocos; ordem de Tamandaré 
e ordem do mérito Aeronáutico – Grau de Comendador. Foi homenageado com o 
título de cidadão honorário de diversas cidades que visitou como professor con-
vidado, para transmitir sua experiência pro�issional. Entre elas: Arezzo, Berlim, 
Buenos Aires, Cali, Florença, Herculano, Ischia, Miami, Paris, Nice, Siena, Mira-
beau, e a cidade de Indianápolis (EUA) proclamou o dia 5 de março como “Ivo 
Pitanguy day”.

Ivo Pitanguy pertenceu e pertence ao conselho editorial de inúmeras re-
vistas, entre elas: Journal of the American Society of Plastic and Reconstructive 
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Surgery Magazine; Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões; Revista Ciências 
Médicas; Editorial Advisory Board da British of Plastic Surgery; Ophtalmic Plastic 
Surgery Magazine; Argomenti di Oncologica do Istituto Nazionale per lo Studio e 
la Cura del Tumor; membro do conselho de revisores do International Abstracts 
of Plastic and Reconstructive Surgery; do Journal of the American Society of Plastic 
and Reconstructive Surgery; editor da seção de cirurgia plástica reconstrutora 
da Tribuna Médica; editor-associado da Vascular Surgery Magazine; membro do 
conselho consultivo da Head and Neck Magazine e da Revista de Ciências Médicas 
do Centro de Saúde da Universidade Federal Fluminense.

Criou e editou durante 15 anos os 90 volumes do Boletim de Cirurgia Plás-
tica, publicação bilíngue indexada internacionalmente e órgão de divulgação da 
especialidade no Brasil e em diversos países.

Ivo Pitanguy é autor de mais de 900 trabalhos publicados em revistas do 
Brasil e do exterior, destacando-se: Revista Brasileira de Cirurgia, Annales de Chi-
rurgie Plastique; Revista Latino-Americana de Cirurgia Plástica; British Journal of 
Plastic Surgery; Plastic Reconstructive Surgery; Minerva Chirurgia; Acta Chirurgica 
Plástica; The International Microform; Journal of Aesthetic Plastic Surgery; Aes-
thetic Plastic Surgery; Clinics in Plastic Surgery; Head and Neck Surgery; Ophtal-
mic Plastic Reconstructive Surgery; Zentralblatt fur Chirurgie, dentre outras.

Ao longo de sua trajetória pro�issional, teve a oportunidade de divulgar sua 
especialidade na imprensa escrita e televisada do Brasil e de diversos países. 
São mais de 10.000 participações entre depoimentos, documentários, vídeos 
educativos, vídeos cientí�icos e videoconferências, destacando-se os seguintes 
programas ou veículos: Globo Repórter, Globo Ecologia, Globo Ciência, TVE Me-
mória Nacional, Museu da Imagem e do Som, Premiere – Produção França/USA 
(Paris Match e Canal 14); CNN, BBC, CBS 60 Minutes, CBS News, TV e Revista 
Bloomberg, ABC News, ZDF Alemã, Rai Italiana, Time, Hola, Reader’s Digest, Ma-
rie Claire, Manchete, Veja, JB, O Globo, Estado de S. Paulo, Vanity Fair, New York 
Times, Washington Post, Bunte, Folha de S. Paulo, Interview USA, TV Alerj (Conse-
lho de Minerva da UFRJ), Dier Spiegel, Cosmopolitan, Newsweek, L’Express, Point 
de Vue, Revue du Liban, El Mundo, Canadá Broadcast, Taschen, Henne, Jornal do 
Comércio, International Press Journal, Revista Lux, El Periódico de Catalunya, NTV 
Nippon, para citar alguns.

Ivo Pitanguy é autor de diversos capítulos de livros cientí�icos, salientando-se: 
In: Longacre, J. – Craniofacial Anomalies: Pathologenesis and Repair (Philadel-
phia, 1968); In: Mustardé, John Clark – Plastic Surgery in Infancy and Childhood 
Philadelphia, 1971); In: Goldwyn, R.M. – Plastic and Reconstructive Surgery of 
the Breast (Boston, 1976); In: Coverse, J.M. – Reconstruction Plastic Surgery – 2a 
ed. Philadelphia, 1977); In: Geongiale, N. – Aesthetic Breast Surgery (Baltimore, 
1983); In: Hungria, Hélio – Otorrinolaringologia – 5a ed. Rio de Janeiro, 1984); 
In: Wallace, A.J. et alii. – The Breast: An Atlas of Reconstruction (Baltimore, 1984); 
In: Avelar, J.M. – Cirurgia Plástica na Infância (São Paulo, 1989); A Personal Odys-
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sey; In: Goldwin, R. – Reduction Mammaplasty (Boston, 1990); In: Castro, Cláudio 
Cardoso de – Cirurgia de Rejuvenescimento Facial (Rio de Janeiro, 1998); Saúde 
e Previdência Social: Desa�ios para o Terceiro Milênio (São Paulo, 2002); In: Nigre, 
André Luis – Direito e Medicina (Rio de Janeiro, 2007): In: Pan�ilov, Dimitrije 
E. – Aesthetic Surgery of the Facial Mosaic (New York, 2007; In: Terino, Edward 
O. – Three Dimensional Facial Sculping (New York, 2007) e In: Rubin, J. Peter, 
Matarasso, Alan – Aesthetic Surgery after Massive Weight Loss (USA, 2007).

Seus livros publicados são: Mamaplastias (Rio de Janeiro, 1976); Plas-
tisch Eingriff e and der Ohrmuschel (Stuttgart, 1976); Aesthetic Surgery of the 
Head and Body (Heidelberg, 1981) – Premiado como o melhor livro cientí�ico do 
ano na Feira Internacional do Livro de Frankfurt, 1981; Plastic Operations of the 
Auricle (New York, 1982); Les Chemins de la Beautée (Paris, 1983 e São Paulo, 
1983); El Arte de la Belleza (Barcelona, 1984); Direito à Beleza (Rio de Janei-
ro, 1984); Angra dos Reis: Baía dos Reis Magos (São Paulo, 1986); Um Jeito 
de Ver o Rio (Projeto Cultura Clínica Ivo Pitanguy, 1991); Aprendendo com 
a Vida (São Paulo, 1993) – Tradução italiana: Imparando con La Vita (Milano, 
1996); Atlas da Cirurgia Palpebral (Rio de Janeiro, 1994); Chirurgia Estetica 
– Strategie Preoporeative – Tcheniche Cirurgiche (Toronto: UTET, 1997; 2 volu-
mes); Cirurgia Estética – Estratégia Preoperatória – Técnicas Cirúrgias – Cara y 
Cuerpo (Caracas – Actualidades Médico Odontológicas Latinoamericanas, 1999); 
Ivo Pitanguy: Arte, Beleza e Corpo (Nigri, André Luis); Direito e Medicina – 
Um Estudo Interdisciplinar (Rio de Janeiro, 2007); Ivo Pitanguy – Aprendiz 
do Tempo – Histórias Vividas (Rio de Janeiro, 2007) e Cartas a um Jovem 
Cirurgião (2008).

Ivo Pitanguy é preservacionista, membro do Conservation International, tem 
abrigado, desde 1990, animais silvestres em via de extinção em seu criadouro 
ecológico vinculado ao Ibama, situado em Angra dos Reis (RJ).
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CADEIRA NO 16 – PATRONO

Hilário de Gouvêa1

1843-1923

Hilário Soares de Gouvêa nasceu em 23 de setembro de 1843, na cidade de 
Caeté, na antiga província de Minas Gerais. Era �ilho de Lucas Soares de Gouvêa 
e Ignacia Carolina Soares de Gouvêa. Casou-se com Rita de Cássia Nabuco de 
Araújo, irmã do diplomata e político Joaquim Nabuco.

Matriculou-se no ano de 1864, na Faculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro, doutorando-se em 26 de novembro de 1866, com a tese intitulada Do 
Glaucoma: Dos Sucos Digestivos, Estudo Chimico-Pharmacológico Sobre a 
Strychinina, Veratrina e Brucina, Operações Reclamadas pelos Tumores 
Hemorroidaes.

Após formar-se em medicina, Hilário Soares de Gouvêa viajou para a Eu-
ropa, tendo permanecido um ano em Paris e quatro em Heidelberg (Alema-
nha). Na Universidade de Heidelberg, onde revalidou seu diploma, realizou 
estudos especiais sobre moléstias dos olhos; foi estagiário e depois chefe de 
clínica naquela universidade, e partilhou da convivência com Friedrich Wi-
lhelm Ernst Albrecht von Graefe (1828-1870), oftalmologista alemão consi-
derado pelo seu compatriota Julius Hirschberg (1843-1925) o fundador da 
oftalmologia cientí�ica.

Ao retornar ao Brasil, em 1870, Hilário Soares de Gouvêa passou a se dedicar 
à clínica na área de oftalmologia e de otorrinolaringologia. Realizou consultas 
e operações em seu consultório particular, denominado Consultório Oculístico 
do Dr. Hilário de Gouvêa, que funcionava todos os dias das onze horas da manhã 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Antonio de Oliveira 
Gutman e redigidos segundo estilo editorial do autor.

Hilário de Gouvêa1
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às duas da tarde, na rua dos Ourives no 151. O anúncio de seu consultório, di-
vulgado no Almanak Laemmert (1875), sinalizava também a realização de um 
curso público de moléstias de olhos no seu instituto oftalmológico. Este instituto 
funcionava na Casa de Saúde de Nossa Senhora da Ajuda, de propriedade de 
Manoel Joaquim Fernandes Eiras, na rua da Ajuda nos 66 e 68 e na rua de Olinda, 
em Botafogo. Desde o ano de 1873, integrou, como oculista, o quadro médico da 
Casa de Saúde de Santa Thereza, que se localizava na rua do Riachuelo no 88. 

Foi designado em 5 de julho de 1881 para reger, a título provisório, a re-
cém-criada cadeira de clínica oftalmológica na Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro e, em fevereiro de 1883, prestou concurso para a mesma disciplina, 
tendo sido aprovado. Em 6 de março de 1883 foi nomeado lente proprietário 
dessa disciplina, cargo esse que ocupou até o ano de 1895. 

Foi também médico do consultório oftalmológico do hospital geral da Santa 
Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro entre os anos de 1885 e 1889. Integrou, des-
de 1888, o corpo de médicos efetivos do hospital da Sociedade Portuguesa de Bene-
�icência, que funcionava na rua Santo Amaro no 24, na cidade do Rio de Janeiro.

Hilário de Gouvêa fundou, juntamente com Lucas Antônio de Oliveira Catta 
Preta, Henrique Alexandre Monat e Marcos Bezerra Cavalcanti, a Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que foi inaugurada em 14 de fevereiro de 
1886. Nesta sociedade também foi 2o secretário (1887-1888); redator do Boletim 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (1887-1889); 1o secretá-
rio (1892); vice-presidente (1894) e presidente (1888, 1889 e 1893). Participou 
ainda da elaboração das primeiras reformas dos estatutos dessa sociedade, em 
1887, ao lado de importantes �iguras médicas da época como Oscar Adolpho de 
Bulhões Ribeiro, Antônio Augusto de Azevedo Sodré, Henrique Guedes de Mello, 
Júlio Rodrigues de Moura e João Carlos Teixeira Brandão, aprovando no mesmo 
ano a realização de congressos nacionais de medicina e cirurgia, sendo previsto 
o primeiro para o ano de 1888.

No 1o Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado em 1888, no 
Rio de Janeiro, Hilário Soares de Gouvêa ocupou lugar na mesa diretora no cargo 
de 1o vice-presidente, �icando a presidência para Lucas Antônio de Oliveira Catta 
Preta. Presidiu ainda o 2o Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia (Rio de 
Janeiro, 1889), no qual proferiu um discurso fazendo críticas à política sanitária 
e à política de formação de pro�issionais de medicina, conduzidas pelo governo 
imperial, destacando que pouco havia sido feito em relação à higiene pública.

No ano de 1888 fundou, juntamente com José Cardoso de Moura Brazil, 
Henrique Guedes de Mello e Paula Fonseca, a Revista Brazileira de Ophtal-
mologia, que embora tenha lançado apenas dois volumes, pois encerrou suas 
atividades em 1889, foi considerada como “o despertar da imprensa oftalmo-
lógica em nossa terra”.

Em 1893, Hilário Soares de Gouvêa organizou, seguindo o modelo de as-
sistência aos feridos de guerra da Cruz Vermelha, uma comissão que prestou 
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socorros médicos durante a Revolta da Armada (1893-1894) e a Revolução Fe-
deralista do Rio Grande do Sul (1893-1895). Devido a sua participação nesses 
eventos e a sua posição contrária a Floriano Peixoto, então presidente da repú-
blica, Hilário Soares de Gouvêa foi acusado de prestar auxílio aos rebeldes, sendo 
encarcerado na Casa de Correção e depois removido para um prédio improvisa-
do como prisão de presos políticos, na rua do Catete. Entretanto, conseguiu fugir 
da prisão, abrigando-se numa casa na rua Paissandu, pertencente a uma família 
inglesa de suas relações de amizade. Em seguida, solicitou asilo ao encarrega-
do de negócios da França, tendo seu pedido deferido e, assim, foi autorizado a 
embarcar na fragata “Arethuse”, da divisão naval francesa. Depois embarcou no 
paquete “Brésil”, que seguia para a cidade Buenos Aires, de onde rumou para a 
Europa, fazendo uma escala no Rio de Janeiro para buscar sua família. 

Hilário Soares de Gouvêa chegou a Paris em 1o de dezembro de 1893, onde, 
por exigência da legislação francesa, prestou exame em algumas matérias do 
curso médico, como condição para poder clinicar. Após o cumprimento dessa 
exigência defendeu, em 1895, uma tese intitulada La Distomose Pulmonaire par 
la Douve du Foie. Foi professor da Faculdade de Medicina de Paris, em 1897. 
Ainda em Paris fez um curso no Instituto Pasteur e um outro de otorrinolaringo-
logia, área que posteriormente se tornaria sua especialidade.

Participou dos congressos internacionais de medicina, realizados em Lon-
dres (1880), em Roma (1894) e em Berlim (1898). No congresso em Roma 
(1894), Hilário Soares de Gouvêa presidiu uma das sessões e apresentou os 
trabalhos “Sobre um Caso Raro de Amaurose Química” e “Dismatose Pulmonar 
pelo Distomo Hepático”. No ano seguinte presidiu também uma das sessões da 
Société d´Ophtalmologie de Paris, dissertando sobre a “Pro�ilaxia do Paludismo 
pelo Uso Interno do Ácido Arsenioso”. Ainda em 1895, proferiu uma conferência 
sobre a pro�ilaxia do impaludismo, na Faculté de Medecine de Paris. No congres-
so de Berlim, realizado em 1898, participou dos debates sobre a lepra e seu 
problema social.

Ao retornar ao Brasil, em 1899, solicitou sua recondução ao cargo de cate-
drático de clínica oftalmológica, na então Faculdade de Medicina e Farmácia do 
Rio de Janeiro, cargo esse do qual havia sido demitido anteriormente pelo pre-
sidente Floriano Peixoto. O ato de sua demissão foi anulado e ele foi reinvestido 
no cargo pela congregação da faculdade. Porém foi novamente afastado do cargo 
por decisão governamental, sob a alegação de abandono. Hilário Soares de Gouvêa 
contestou essa decisão, apresentando atestados que justi�icavam sua licença 
renovada por motivo de doença, mas não obteve êxito.

Em 7 de outubro de 1899, colegas e amigos de Hilário Soares de Gouvêa, 
aproveitando seu retorno após longa estadia na Europa, promoveram um ban-
quete em sua homenagem na pensão Beethoven, que funcionava na rua da Glória, 
no 62. Nessa ocasião discursaram Carlos Pinto Seidl além de outros oradores 
e, entre esses discursos, destacou-se o de Cypriano de Souza Freitas, lente de 
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anatomia patológica na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que, além de 
saudá-lo, ressaltou o quadro grave de tuberculose na cidade e a necessidade de 
um órgão especí�ico para cuidar do combate a essa enfermidade. Atendendo ao 
apelo do colega, Hilário Soares de Gouvêa organizou uma reunião na Academia 
Nacional de Medicina, onde aquela proposta foi apresentada e aprovada.

Hilário de Gouvêa participou do 1o Congresso da Liga Nacional contra a 
Tuberculose (Lisboa, 1901); foi delegado no 1o Congresso Internacional para 
a Luta contra a Tuberculose (Berlim, 1902); representante do Brasil no 2o Con-
gresso Internacional para a Luta contra a Tuberculose (Copenhague, 1904) e no 
3º Congresso Internacional para a Luta contra a Tuberculose (Paris, 1905). Do 
congresso de Copenhague para a Luta contra a Tuberculose (1904) apresentou 
um relatório ao ministro da justiça e negócios interiores, José Joaquim Seabra.

Em 1905 participou do 6o Congresso de Medicina de São Paulo, apresentando 
um trabalho sobre o tratamento da tuberculose pulmonar pela tuberculina.

Hilário de Gouvêa foi eleito membro titular da Academia Nacional de Me-
dicina na sessão de 19 de outubro de 1899; tornou-se membro titular honorário 
em 4 de setembro de 1903 e, posteriormente, patrono da cadeira no 73 da 
mesma instituição. 

Integrou várias associações cientí�icas, tanto nacionais quanto estrangeiras, 
como a Société d´Ophtalmologie de Paris. Participou da Cruz Vermelha Brasilei-
ra, fundada em 5 de dezembro de 1908. Recebeu os títulos de comendador da 
Ordem da Rosa e de cavaleiro de Cristo de Portugal.

Em 27 de novembro de 1910 assumiu a direção da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1911. Apresentou na Academia Nacio-
nal de Medicina um plano de estudos no qual poderia fundamentar a elaboração 
da lei orgânica do ensino superior. Essa lei foi aprovada por meio dos decretos 
no 8.659 e no 8.661 de 05/4/1911, pelo presidente Hermes da Fonseca e refe-
rendada pelo ministro do estado da justiça e negócios interiores, Rivadávia da 
Cunha Corrêa, �icando conhecida como lei Rivadávia Corrêa. Hilário Soares de 
Gouvêa, conhecedor da experiência alemã de ensino, havia projetado um plano 
de estudos nos moldes das universidades alemãs. Entretanto, na prática, não 
logrou êxito político pelo ministro.

Em 1922 foi um dos fundadores e 1o presidente da Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia.

Devido a complicações de saúde, principalmente por sua diabetes, teve am-
putado um de seus membros inferiores à altura da coxa, vindo a falecer poucos 
dias após essa cirurgia. Hilário Soares de Gouvêa faleceu na cidade do Rio de 
Janeiro, em 25 de outubro de 1923, aos 80 anos. Em sua homenagem, teve seu 
nome atribuído a uma rua no bairro de Copacabana.
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CADEIRA NO 16 – FUNDADOR

Francisco Michielin1

Francisco Michielin nasceu em de Caxias do Sul (RS), aos 17 de julho de 
1943. É �ilho de Henrique e Diva Michielin. Possui uma única irmã, Mary Suzana, 
casada com o oftalmologista Sergio Manoel Ramos. 

Graduou-se pela Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, em 
1968, e fez residência em cardiologia no Instituto de Cardiologia do Rio Grande 
do Sul. Estagiou por seis meses na “Divisione di Cardiologia A. de Gasperis” do 
“Ospedale Maggiore di Milano”.

Casou-se com Elisabete Maria Menetrier, de cujo conúbio nasceram três 
filhos: Francisco Filho, João Henrique, ambos cardiologistas, e Letícia, jornalis-
ta-publicitária.

Francisco Michielin tem sido professor de cardiologia do curso de medicina 
da Universidade de Caxias do Sul desde 1971 até a presente dada. Dentre os 
cargos que ocupou destacam-se: fundador da primeira Unidade de Tratamento 
Intensivo de Caxias do Sul no Hospital Saúde (1973); diretor do curso de medicina 
da Universidade de Caxias do Sul (1992-1996) e chefe da unidade cardiopulmo-
nar do curso médico da Universidade de Caxias do Sul.

Francisco Michielin teve sua primeira Experiência Literária no jornal “Ecos 
do Carmo” de circulação trimestral, sob a responsabilidade do Colégio Nossa 
Senhora do Carmo de Caxias do Sul (1957-1960). Foi também redator e cronista 
esportivo do jornal “Pioneiro” de Caxias do Sul (1958-1961); correspondente 
esportivo da Companhia Jornalística Caldas Júnior de Porto Alegre (1959-1962) 
e repórter e comentarista esportivo da Rádio Caxias do Sul (1959-1961).

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Francisco Michielin e redigidos 
segundo estilo editorial do autor. A foto é contribuição do acadêmico Helio Begliomini.

Francisco Michielin1
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Francisco Michielin também atuou como membro do conselho editorial da 
Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs, 1981-1984); membro do con-
selho editorial da Associação Médica de Caxias do Sul (Amecs, 1977-1998 – com 
alternâncias); “âncora” do programa “Vida & Saúde” da TV – UCS – da Universi-
dade de Caxias do Sul (1999-2002); cronista semanal do jornal “Folha de Caxias” 
(1987-1989, periódico hoje extinto) e cronista semanal do jornal “Pioneiro” da 
Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS) – Caxias do Sul – há 15 anos ininterruptos.

Francisco Michielin é membro fundador da cadeira no 16 da Academia Bra-
sileira de Médicos Escritores, sob a patronímica de Hilário Soares de Gouvêa, 
embora não pudesse estar na solenidade de instalação do silogeu. Nesse sodalício 
recebeu o primeiro lugar em vários concursos de crônicas e contos. Participou 
das seguintes coletâneas: “Os médicos (Pr) escrevem” – participação em três vo-
lumes de cinco, a saber: 2o volume, Ficção (1996); 3o volume, Crônicas (1997); 5o 
volume, Humor com Fatos Médicos da Vida Real (1999); “Nós, os Ítalo-Gaúchos” 
(1996); “Algemas da Paixão” (2001) e “Contos & Contistas da Unimed – Nor-
deste” (2007).

É autor dos livros: Nós Éramos Assim (1988 – contos da turma médica); 
Uma Rua Dentro de Casa (1991 – coletânea de crônicas jornalísticas); Assim 
na Terra como no Céu (1994 – história o�icial do Esporte Clube Juventude); 
Depois da Última Lua (1998 – romance); editor e autor de 17 capítulos de Doen-
ças do Coração (2003 – tratado de cardiologia com 1500 páginas, 117 capítu-
los; 153 autores e coautores); Um Brinde à Saúde (2007 – a história verídica e 
romanceada dos médicos e da medicina de Caxias do Sul); Para Voar Voamos 
(2008 – narra a incrível, maravilhosa e fantástica conquista da Europa, em 1988, 
por parte de 14 formandos de medicina, entre eles o autor); e A Primeira Vez do 
Brasil (2008 – história completa da primeira Copa do Mundo conquistada pelo 
Brasil, em 1958, na Suécia. Cerca de 350 páginas, distribuídas em 32 capítulos, 
cada um deles ilustrado com uma foto da época, conforme a situação abordada).
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CADEIRA NO 16 – SEGUNDO OCUPANTE

Nelson Jacintho1

Nelson Jacintho nasceu em Barretos (SP), no dia 1o de julho de 1939. É �ilho 
de Antônio Jacintho e Patrocínea da Conceição, portugueses. Fez o curso pri-
mário no Grupo Escolar de Vila Pereira; o secundário e o cientí�ico no Colégio 
Estadual Mário Vieira Marcondes, em Barretos. Cursou a Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), onde se formou em 1965. 
Especializou-se em ortopedia e traumatologia, recebendo título pela Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

Casou-se com Dumara Lemasson Piantino, em 1966, com a qual teve duas 
�ilhas: Silvana, em 1967, e Márcia, em 1969. Em 1968 foi trabalhar na cidade 
de Mococa (SP), onde permaneceu por 21 anos. Em 1989 voltou para Ribeirão 
Preto, cidade que se tornou o amor de sua vida e onde tem mantido seu trabalho 
como ortopedista e traumatologista. 

Foi médico do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), onde traba-
lhou até o dia 11 de dezembro de 2007, quando se aposentou nessa entidade. 
Continua trabalhando na sua especialidade, no consultório e nos hospitais de 
Ribeirão Preto, onde faz cirurgias.

Durante alguns anos foi perito do INPS, chegando a ser coordenador da 
perícia médica de oito cidades. Entretanto, pediu demissão dessa função por 
problemas pessoais. Mantém intensa atividade médica e literária.

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Nelson Jacintho e redigidos 
segundo estilo editorial do autor. A foto foi uma contribuição do acadêmico Helio Be-
gliomini que também acrescentou o prêmio recebido, em concurso, pela letra do Hino 
da Sobrames – SP.

Nelson Jacintho1
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Nelson Jacintho faz parte do conselho deliberativo do Centro Médico de 
Ribeirão Preto. Pertence às seguintes entidades: Academia Brasileira de Mé-
dicos Escritores (Abrames), cadeira no 16, cujo patrono é Hilário de Gouvêa; 
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado de São Paulo 
(Sobrames – SP); Academia Ribeirão-Pretana de Letras (10/10/2007) cadeira 
no 9, cujo patrono é Joaquim Nabuco, onde já exerceu o cargo de vice-presi-
dente (janeiro a julho de 2008) e presidente (julho de 2008 a dezembro de 
2009); Grupo Literário Início da cidade de Mococa; Casa do Poeta e do Escritor 
de Ribeirão Preto; Ordem dos Velhos Jornalistas de Ribeirão Preto (2008) e 
Ordem da Confraria dos Poetas – Real Academia de Letras (2008, acadêmico 
honorí�ico, Porto Alegre, RS).

Seu passa-tempo principal é ler e escrever. Escreve desde criança, quando 
cursava o ginásio, na sua cidade natal, Barretos. Na época, editava um pequeno 
jornal denominado “A Ideia”, que era distribuído mensalmente entre os colegas. 

Participou das seguintes antologias: Ordem da Confraria dos Poetas (1999); 
Antologia Poética Brasileira (1999, Porto Alegre – RS); Antologia Poética 500 
Anos (2000); Timor Esperança (2000, enviada ao Timor Leste, onde está sendo 
utilizada nas escolas como livro-texto); Antologia Poética (2001); À Eterna Ale-
xandria (2003, livro enviado para a biblioteca de Alexandria); A Pizza Literária 
– Oitava Fornada (2004, Sobrames – SP); Antologia Cidades Brasileiras, com o 
poema de exaltação à sua querida Ribeirão Preto (2004); Prêmio Ribeirão das 
Letras de Literatura (2004, patrocinado pela Secretaria da Cultura de Ribeirão 
Preto e pelo Instituto do Livro de Ribeirão Preto); Antologia Paulista (2005, 
Sobrames – SP); Nossa Poesia (2005, Ribeirão Preto); Antologia contra a Violência 
(2005) e Pizza Literária – Nona Fornada (2006, Sobrames – SP).

Nelson Jacintho tem escrito crônicas, contos e poemas para vários periódi-
cos: jornal do Centro Médico de Ribeirão Preto, onde também já foi premiado 
em concurso literário; Suplemento Cultural da Revista da Associação Paulista 
de Medicina; O Bandeirante da Sobrames – SP e jornal da Casa do Poeta de 
Ribeirão Preto. 

Fundou o Grupo de Médicos Escritores de Ribeirão Preto, reunindo médicos 
e familiares que se encontram mensalmente para a leitura de poemas, contos, 
crônicas e outros textos.

Nelson Jacintho foi agraciado com os seguintes prêmios: prêmio Cultura 
Nacional – Talento Poético Brasileiro pela Shan Editores (2001, 2002, 2003 e 
2005); prêmio da Secretaria da Cultura e Instituto do Livro de Ribeirão Preto, 
em concurso realizado durante a Feira do Livro (2003); prêmio Ribeirão das 
Letras (2004); classi�icado entre os quatro melhores trovadores do Brasil por 
concurso feito pelo Instituto do Livro de Ribeirão Preto (2004); prêmio de 
literatura da Abrames (2006, 1o lugar pela trova “Careca”) e prêmio de lite-
ratura da Abrames (2007, 1o lugar pela trova “Segredo” e 2o lugar pelo ensaio 
sobre “Dor”). Salienta-se, particularmente, que após concurso sob pseudônimo, 
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realizado no ano de 2008, seu poema ganhou para ser a letra do Hino da So-
brames – SP. 

Publicou os seguintes livros: Gotas de Orvalho (2002, poemas); O Sol 
Brilhou na Janela (2003, romance classi�icado em concurso da editora Nativa, 
de São Paulo, e por ela publicado); Contos e Crônicas do Campo e da Cidade 
(2003, livro classi�icado pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, através 
do plano nacional do livro didático e distribuído nas escolas o�iciais do ensino 
fundamental de todo o Estado de São Paulo); Contando Histórias (2004, contos 
infantis ilustrados); De Quem é a Culpa (2006, romance); Histórias Pitorescas 
da Medicina (2007, crônicas relacionadas com a prática da medicina, muitas 
delas vividas pelo autor) e Pétalas Caídas (poemas, 2008).
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CADEIRA NO 17 – PATRONO

Juscelino Kubitschek de Oliveira1

1902-1976

Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu numa família humilde aos 12 de 
setembro de 1902, no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, interior de Minas 
Gerais. Seus pais foram Júlia Kubitschek, professora primária de ascendência 
austro-húngara, e João César de Oliveira, caixeiro-viajante, que morreu prema-
turamente de tuberculose quando Juscelino tinha três anos de idade. O nome 
Juscelino é uma homenagem ao pai de consideração de João César – Juscelino 
Heliodoro Ferreira, que o criou após a morte da mãe. 

Júlia Kubitschek, apesar de enviuvar-se prematuramente aos 28 anos, 
deu-lhe a instrução inicial sem se esquecer de nutri-lo com os princípios da fé 
católica. Criou-o juntamente com sua irmã, Maria da Conceição, a “Naná”, um 
ano mais velha – apenas com a ajuda de uma mulher �ilha de escravos, que olha-
va as crianças enquanto ela trabalhava. Eufrosina, a �ilha mais velha do casal, 
morreu antes de completar um ano.

Sua mãe, diferentemente do pai, era uma pessoa retraída, inteiramente de-
dicada ao cumprimento de seus deveres como professora de uma escola pública 
na zona rural de Diamantina, denominada Palha, distante aproximadamente 10 
quilômetros da cidade, trajeto que ela percorria diariamente a pé.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. Os dados foram obtidos 
dos seguintes livros: “Juscelino Kubitschek, O Médico” – 3a edição (2002) de Fernando 
Araújo; “Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia” 
(2005) de Helio Begliomini; e “Juscelino Kubitschek: Sua Excelência” (2005) de Marco 
Aurélio Baggio. 

no Kubitschek de Olive
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Nessa época de grandes privações e sacri�ícios, a têmpera de Júlia Kubits-
chek forjou positivamente a educação dos �ilhos, ensinando-os a valorizarem 
o trabalho e o estudo. Suas vidas se davam no lar, na escola e na igreja. Júlia 
Kubitschek, antes de ir ao distante trabalho, participava diariamente da missa 
matutina das seis. 

Juscelino foi alcunhado ternamente por seus familiares de “Nonô”. Estudou 
inicialmente na escola onde sua mãe lecionava. Fez seus estudos secundários no 
seminário diocesano de sua cidade natal, embora não escondesse de ninguém 
que não tinha vocação para o sacerdócio. Sua mãe conseguiu junto ao reitor, pa-
dre Péroneille, um desconto nas mensalidades. No seminário adquiriu durante 
três anos muita cultura, já que lia os escritores clássicos. Estudou Byron, Shakes-
peare, La Fontaine, Voltaire, Corneille, Racine, Molière, Balzac e Emile Zola. Tinha 
por obrigação recitar trechos do padre Antônio Vieira, Manuel Bernardes, entre 
outros. Muitos de seus professores eram padres franceses, o que lhe foi muito 
útil posteriormente, na sua especialização em urologia na França. A propósito, 
também teve como professora desse vernáculo uma francesa conhecida como 
madame Louise, que residia em Diamantina.

Juscelino Kubitschek alimentou sonho de ser médico desde a infância, re-
cebendo grande in�luência dos doutores José Eulálio de Souza e Álvaro da Mata 
Machado. Para tal, transferiu-se com 19 anos para Belo Horizonte, capital do 
estado, onde se mantinha como telegra�ista, cargo obtido por concurso público. 
Além do trabalho e do estudo, não deixava de participar das missas dominicais 
pela manhã. Entrou na Faculdade de Medicina em 1922 e concluiu o curso em 
1927. Durante esse período, conheceu acadêmicos que se tornariam grandes 
intelectuais, tais como Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Salles, 
Odilon Behrens, João Guimarães Rosa, Oswaldo da Costa, dentre outros.

De seu amor pela medicina mais tarde escreveu: Nada me custou na vida 
tanto esforço como cursar a Faculdade de Medicina e formar-me. Pertenci à estirpe 
dos estudantes sem mesada, dos que, durante o curso, trabalham por necessidade.

Não há para mim título de que mais me orgulhe que o de médico. Nenhuma 
pro�issão é mais nobre, mais séria, mais insubstituível do que a nossa.

Teve tendência pela área cirúrgica. Três anos após sua formatura, partiu 
para a Europa para especializar-se em urologia com o famoso professor Maurice 
Chevassu. Trouxe para o Brasil várias técnicas de cirurgia, o que aumentou muito 
o seu prestígio entre seus pares.

De regresso ao Brasil, desposou Sara Luiza Gomes de Lemos em dezembro 
de 1931. O casal teve sua primeira �ilha, Márcia, em 1942, após doze anos de 
casamento. Em 1947, Juscelino e Sarah adotaram uma menina de quatro anos, 
Maria Estela.

Ingressou, em 1931, na Força Pública como capitão-médico. Durante a Re-
volução Constitucionalista de 1932 militou nos então denominados “Hospitais 
de Sangue”. Nesse ambiente de guerra conheceu o futuro presidente da repúbli-
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ca, Gaspar Dutra, assim como outros políticos e personalidades importantes da 
época, como o delegado federal, Benedito Valadares Ribeiro. A versão médica 
para a entrada de Juscelino na política é de que ele �icou conhecido de Benedito 
Valadares, por ter-lhe tratado, com sucesso, de uma uretrite. Valadares, poste-
riormente interventor de Minas Gerais, convidou Juscelino para ser o chefe da 
Casa Civil de seu governo.

Em 1938 galgou o posto de tenente-coronel, assumindo a che�ia do Serviço 
de Urologia do Hospital Militar. Foi também responsável pela Terceira Enferma-
ria da Santa Casa. Além disso, operava pacientes particulares no Hospital São 
Lucas e atendia à sua numerosa clientela particular. 

No início, mesmo como prefeito de Belo Horizonte, Juscelino mantinha 
suas atividades médicas. Assim, continuava operando todas as manhãs no 
Hospital Militar e, à tarde, desempenhava suas funções político-administrativas 
na prefeitura.

Mesmo no plano acadêmico, Juscelino foi respeitado, tendo sido nomeado 
professor de patologia da Faculdade de Ciências Médicas e assistente das cadei-
ras de cirurgia e de �ísica da Faculdade de Medicina da Universidade de Minas 
Gerais. Recebeu, posteriormente, o honroso título de Professor Honorário dessa 
instituição de ensino.

Já inteiramente dedicado à política, numa homenagem que lhe prestou a As-
sociação Médica de Minas Gerais, no dia 24 de abril 1951, ao fazer o seu discurso 
de agradecimento confessou pública e o�icialmente a sua veneração pela medi-
cina, com as seguintes palavras: se o destino me impeliu e arrastou à participação 
na vida pública e nas atividades políticas, devo dizer que sempre, desde a juventude, 
me norteou e inspirou o nobre ideal traduzido na pro�issão médica. Persegui-o, 
quando estudante; orientei-me por ele quando, após a formatura me dirigi à 
Europa, a �im de especializar-me para melhor exercer a pro�issão que abraçara 
por autêntica vocação. Senti-o a conduzir-me através de todas as etapas de minha 
vida, quer me encontrasse à cabeceira de enfermos, procurando minorar-lhe as 
dores, quer me dirigisse ao povo, nas atividades políticas, procurando auscultar-lhes 
as aspirações. Ainda recentemente o repeti, quando homenagem que me presta-
ram os colegas de turma, e quando da visita que me �izeram os ilustres mestres 
da congregação da faculdade de medicina, cujos bancos frequentei. Hoje, como 
ontem, como sempre, continuo vinculado à minha pro�issão de médico, pela indes-
trutível comunidade dos ideais que todos professamos.

Entretanto, quanto mais passava o tempo, mais a política o envolvia: lenta 
e inexoravelmente. Suas atribuições na prefeitura passaram, paulatinamente, a 
ocupá-lo intensamente, invadindo suas horas dedicadas à medicina. Na verdade, 
a política subtraia-o insidiosamente da prática médica.

Juscelino exerceu a medicina e, particularmente, a cirurgia geral e a urologia 
durante aproximadamente 17 anos, ainda que de forma não tão intensa enquanto 
cumpria os mandatos de deputado federal e de prefeito de Belo Horizonte. 
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Sua última cirurgia ocorreu no �inal de 1944, no Hospital São Lucas. Tratava-se 
de um caso muito grave de peritonite e de múltiplos abscessos subsequentes a 
uma apendicite, numa época com parcos recursos terapêuticos, particularmente 
em antibioticoterapia. Após delicado, extenuante e prolongado pós-operatório, 
ao comunicar à esposa do paciente a sua alta de�initiva, Juscelino disse-lhe jo-
cosa, mas verdadeiramente: Hoje, vou dar duas altas. Uma, ao seu marido, que já 
está bom e pode retornar às suas atividades. E outra, a mim mesmo, pois encerro, 
com o seu caso, minha atividade pro�issional.

Juscelino conta em seu livro A Marcha do Amanhecer (1962) da seguinte 
maneira a sua transição de médico para o político-médico: Aí, ao lado do médico 
em mim formado pelo contínuo exercício pro�issional – e não hesito em chamá-lo 
missionário, de tal modo era vocação e exclusividade em mim – surpreendi, com-
pulsivo, posso dizer, um outro homem: o homem público – mente e afeto e vontade, 
constelados de áreas novas na missão humana. Enxergava não só mais corpos e 
almas destruídos ou enfermos, mas já regiões e grupos desnutridos, desesperan-
çados, desesperados, revoltados, reivindicatórios, ou então apáticos, inativos, 
insensíveis, abertos a qualquer aceno de cordura ou de embuste.

Entretanto, anos mais tarde, já afastado da política, assim consignou seu 
inapagável amor pela medicina: No entanto, todas as aparências – e mais do que 
aparências – se acumulam contra o que sou forçado a declarar a esse respeito. 
Que felicidade é essa que me deu o singular privilégio de ser o primeiro presidente 
médico eleito, no Brasil, para a Presidência da República? Que felicidade é essa – 
podeis perguntar-me – que levou um cirurgião a abandonar os deveres de uma 
pro�issão que exerceu efetivamente, durante anos, para tornar-se administrador 
e político? Tenho su�icientes condições e motivos para me considerar �iel ao sa-
cerdócio médico. Apesar de haver assumido responsabilidades de�initivas fora dos 
deveres e trabalhos de minha pro�issão, posso dizer que médico sou e serei – Tu es 
Medicus in Aeternum – até o �inal dos meus dias.

Juscelino teve carreira política meteórica, sendo duas vezes deputado fe-
deral (com 32 anos, 1935-1937 e com 43 anos, 1946-1950); prefeito de Belo 
Horizonte (com 38 anos, 1940-1945); governador do estado de Minas Gerais 
(com 48 anos, 1951-1955); presidente da república (com 54 anos, 1956-
1960); e senador pelo estado de Goiás (com 59 anos, 1961-1964), quando a 
ditadura militar cassou-lhe o mandato. Exilou-se por três anos, estando em 
Lisboa, Nova Iorque e Paris. Ao retornar ao Brasil, passou a ser interrogado 
constantemente, numa tentativa dos ditadores do AI-5 (Ato Institucional) de 
constrangê-lo e vexá-lo.

Juscelino desenvolveu, no exercício de todos esses cargos políticos, um in-
tenso trabalho pela recuperação da saúde do povo brasileiro, com memoráveis 
campanhas sanitárias contra as endemias que assolavam todos os recantos do 
nosso país. O Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), criado por 
ele para controlar a tuberculose, a hanseníase, a malária, a leishmaniose, a febre 
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amarela e muitas outras graves moléstias, foi considerado um dos mais perfei-
tos planos sanitários do mundo.

Como presidente do Brasil, cumpriu seu lema de fazer o Brasil crescer “50 
anos em 5”, transformando-o no “brasileiro do século”. Para tal empreendeu um 
extenso programa centrando suas atividades em comunicação, transporte e ge-
ração de energia, além de projetar, construir e inaugurar Brasília – nova capital 
do Brasil – no tempo exíguo de apenas três anos e seis meses! 

Como executivo, teve sempre grande atuação. Durante o seu governo o 
país viveu em paz e com um notável índice de crescimento, superior a 7,8% ao 
ano, fato nunca acontecido em sua história. O otimismo sincero do presidente 
contagiava a todos, até na área esportiva, com o Brasil sagrando-se campeão 
mundial de futebol pela primeira vez, em 1958, na Suécia; Éder Jofre tornan-
do-se campeão mundial de box e Maria Esther Bueno brilhando nas quadras 
de Wimbledon.

Juscelino, patriota e nacionalista, rompeu com o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), em virtude de suas ingerências na economia do país. Estimulou o 
investimento privado, abrindo as portas ao capital estrangeiro.

Enquanto isso ele construiu as hidrelétricas de Três Marias e Furnas, nive-
ladas com as maiores do mundo; implantou e desenvolveu a indústria automo-
bilística; multiplicou por 15 a produção nacional de petróleo; cortou o país, de 
norte a sul e de leste a oeste, com 20 mil quilômetros de estradas asfaltadas e 3 
mil de ferrovias; desenvolveu a siderurgia criando a Usiminas e a Cosipa. Real-
mente o Brasil foi transformado em “um canteiro de obras”.

Particularmente após o seu afastamento da política, Juscelino Kubitschek 
começou a consignar sua vida, seus pensamentos, seus discursos, seus feitos 
e sua trajetória política em livros. Suas obras são: A Marcha do Amanhecer 
(1962); Meu Caminho para Brasília – Volume 1: A Experiência da Humildade 
(1974); Por que Construí Brasília (1975); Meu Caminho para Brasília – 
Volume 2: A Escalada Política (1976) e Meu Caminho para Brasília – Volu-
me 3: 50 Anos em 5 (1978). 

Juscelino era dotado de grande inteligência e farta cultura humanística. 
Conquistou a imortalidade como literato ao ser eleito, em 20 de junho de 1974, 
à vaga da cadeira no 34 na Academia Mineira de Letras. Sua posse aconteceu no 
dia 3 de maio de 1975, em sessão solene realizada no auditório da Associação 
Médica de Minas Gerais, completamente tomado pelos amigos do novel acadê-
mico. O novo imortal foi saudado pelo acadêmico cardeal Carlos Carmello de 
Vasconcellos Motta.

Juscelino só não galgou uma vaga no escrutínio de 23 de outubro de 1975 
na Academia Brasileira de Letras por razões políticas, oriundas dos opositores 
pertencentes à ditadura militar vigente. Depois de uma conturbada e suspeita 
eleição, perdeu por apenas um voto para Bernardo Ellis, ex-militante do PCB. 
Essa foi a primeira e única derrota eleitoral de sua vida. Em contrapartida, foi 
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eleito, aos 18 de junho de 1976, o “Intelectual do Ano de 1975” pela União Bra-
sileira de Escritores, valendo-lhe o troféu Juca Pato.

Juscelino Kubitschek de Oliveira morreu em 22 de agosto de 1976, com 74 
anos incompletos, num acidente automobilístico, ocorrido no quilômetro 165 
da rodovia Presidente Dutra.

A vida e obra de Juscelino Kubitschek, na medicina e na política, impõem-se 
à admiração de todos, merecendo um culto justo e respeitoso. Teve gloriosa 
passagem pela pro�issão médica, sabendo exercê-la com nobreza e dignidade. 
Considerado como o maior homem público do Brasil; nacionalista e democrata 
por convicção; otimista e dinâmico por temperamento; e, seguramente, con�iante 
no futuro do Brasil, foi, indiscutivelmente, o símbolo desenvolvimentista de uma 
fase de ouro da nossa pátria.

Seu nome foi honrado dentre muitíssimas homenagens que se lhe prestaram, 
como patrono do Instituto Mineiro de História da Medicina; patrono da cadeira 
no 33 da Academia Cristã de Letras, patrono da cadeira no 17 da Academia Brasi-
leira de Médicos Escritores e patrono da Sociedade Brasileira de Urologia.

Juscelino Kubitschek de Oliveira foi um dos mais importantes, mais populares 
e mais lembrados presidentes que o Brasil já teve. Não se conhece no mundo um 
outro médico urologista que tenha tido tamanha projeção como cidadão! 
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CADEIRA NO 17 – FUNDADOR

Humberto Gueiros1

1917-2009

Humberto da Silva Gueiros nasceu na cidade de Canhotinho (PE), em 15 de 
outubro de 1917. Era �ilho de Carlos Borba Gueiros e de Arcelina da Silva Gueiros. 
Do consórcio do casal houve mais seis �ilhos, seus irmãos: Carlos, Eneida, Enéas, 
Eriberto, Hélio e Edvaldo.

Cursou o primário no Colégio 15 de Novembro, em Garanhuns (PE), e o 
ginasial no Colégio Oswaldo Cruz, tendo feito o pré-médico no Ginásio Per-
nambucano, na cidade do Recife.

Em 1938, ingressou na Faculdade de Medicina de Pernambuco, no Recife, 
atual Universidade Federal de Pernambuco, concluindo o seu curso médico em 
16 de dezembro de 1944.

Em 1945, foi chefe do Posto de Saúde e Higiene no município de Bom Con-
selho (PE), viajando, no ano seguinte, para a cidade do Rio de Janeiro, onde foi 
convidado para integrar o corpo clínico do Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Bancários (Iapb).

Em 1946, tornou-se sócio-fundador, sócio-honorário e presidente da Aca-
demia de Estudos Anatômicos Benjamim Batista, na cidade do Recife.

A sua preparação em ginecologia deu-se no Hospital do Andaraí (RJ) e na 
Policlínica Geral do Rio de Janeiro, tendo, em 1947, aperfeiçoado seus estudos 
com a atualização de assuntos obstétricos e ginecológicos na Universidade do 
Brasil. 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Humberto da Silva Gueiros 
e redigidos segundo estilo editorial do autor.

Humberto Gueiros1
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Nesse mesmo ano foi nomeado subchefe do serviço de obstetrícia do Ins-
tituto dos Bancários e, após um ano de ocupação nessa função, tornou-se chefe 
desse serviço.

Casou-se com Tacyra Leal Gueiros, sua grande colaboradora e �iel compa-
nheira em toda sua vida. São seus �ilhos: Fernando, Eneida, Rosa Maria e José 
Humberto.

Em 1962, foi presidente da Sociedade Médica do Iapab – RJ e presidente da 
Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro.

Cinco anos depois, recebeu o título de especialista em Ginecologia e Obstetrí-
cia, concedido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Federação Brasileira 
das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

Humberto da Silva Gueiros foi designado pelo Banco Central do Brasil, em 
1967, para atuar na Junta dos Governadores do Banco Internacional de Recons-
trução e Desenvolvimento – Bird. 

Em 1970, tornou-se sócio efetivo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões; sócio 
emérito da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro e sócio emé-
rito da Febrasgo. Dois anos depois foi presidente de honra do 1o BIS – MED – 
Congresso Brasil e Israel Sobre Fertilidade e Esterilidade, em São Paulo.

Em 1974 dirigiu, como presidente honorário, a 15o sessão do I Congresso 
Internacional de Reprodução Humana na qualidade de membro da comissão 
nacional do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (Tego), da qual 
recebeu depois o título de especialista em ginecologia e obstetrícia.

Fez dois cursos de especialização: um de obstetrícia, com o professor Jorge 
Resende e, um outro, de administração hospitalar na Ponti�ícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC – RJ), em 1977.

Em 1977, fez um projeto para a criação de um Centro de Assistência Ma-
terno-Infantil – que se tornou monogra�ia apresentada ao departamento admi-
nistrativo da PUC – RJ. 

Na área de estudos participou, como membro, de duas bancas examinadoras 
de provas prático-orais para médicos, em Porto Alegre (RS) e em Belém (PA); 
uma com a especialidade de Tocoginecologia para o concurso Dasp – Inamps; e 
a outra para concurso de classi�icação de médico para o Hospital Universitário 
da Universidade Federal da Paraíba.

Humberto Gueiros fez parte do conselho superior da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro; atuou como coordenador do curso de Orientação 
Psico-Familiar para o Nascimento promovido pela Sociedade de Ginecologia e 
Obstetrícia do Rio de Janeiro, onde foi criado, em sua homenagem, o auditório 
“Humberto Gueiros”. Fundou também o Centro de Aperfeiçoamento das Equipes 
de Saúde do Hospital da Lagoa – RJ e criou o Banco de Leite, o Banco de Peito e 
o Alojamento Conjunto para aproximar mãe e �ilho.

Foi chefe da clínica de obstetrícia do Hospital da Lagoa e, posteriormente, 
recebeu a atribuição para fundar e dirigir o Hospital Maternidade Praça XV 



274

(Inamps), do qual foi diretor por dezessete anos, culminando com sua aposen-
tadoria compulsória.

Assumiu a direção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento no biênio 
1990-1992 e, em maio no mesmo ano, galgou a condição de titular da Academia 
de Medicina Militar.

Proferiu várias palestras e ministrou aulas sobre deontologia médica; �i-
loso�ia do Hospital Maternidade Praça XV e estudo comparativo entre hipnose e 
método psicopro�ilático (Iapb).

Humberto Gueiros recebeu as seguintes comendas, títulos e homenagens: 
medalha do Congresso Pan-Americano de Medicina Militar (1965); medalha 
Cavaleiro da Ordem do Mérito Naval, em reconhecimento aos assinalados ser-
viços prestados à Marinha do Brasil (1989); medalha Pedro Ernesto da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro (1990); o título de Cidadão do Estado do Rio de Ja-
neiro pela Assembleia Legislativa (RJ), por proposta da deputada Dayse Lúcidi; 
o título de Cidadão Carioca pela Câmara dos Vereadores; homenagem de honra 
por parte das Gestantes e dos Felizes Bebês; e, �inalmente, foi condecorado com 
medalha de ouro Fernando Magalhães, outorgada pela Sociedade de Ginecologia 
e Obstetrícia do Rio de Janeiro.

Publicou vários trabalhos cientí�icos, dentre eles: “Cartilha da Gestante” 
(1986); “Obstetrícia – Conceitos e Condutas” (1987); “O Método Psicopro�ilático 
para o Parto sem Dor”; “Maternidade Ideal”; “Condutas nos Abortamentos”; 
“Conduta na Laqueadura Tubária”; “Quadros Hemorrágicos na Gravidez”; “Ce-
sariana Iterativa” e “História Natural do Sexo”.

Dentre suas atividades literárias salientam-se: participação do I concurso 
Aberto de Poesia realizado na Casa de Cultura Teresópolis (RJ, 1994), classi�i-
cando-se em 8o lugar; honra ao mérito como destaque do ano, em letras, outor-
gado pelo Comitê de Imprensa de Teresópolis (RJ) e medalha de honra ao mérito 
pelo livro de poesias Versos de Outono no Congresso da Sobrames, realizado 
em Maceió (AL), em maio de 1988.

Tornou-se, em 26 de maio de 1989, membro fundador da cadeira no 17 da 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) sob a patronímica de 
Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Humberto da Silva Gueiros trouxe a lume as seguintes obras literárias: 
Versos de Outono (1984); Retalhos de Uma Vida (1986); Retalhos de Uma 
Vida II (1987); Luzes do Anoitecer (1988); e Noite de Lua Cheia (1988). 

Faleceu na cidade de Fortaleza (CE), em 29 de setembro de 2009, com 92 
anos incompletos.
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CADEIRA NO 17 – SEGUNDO OCUPANTE

Edison Farias1

Edison Farias nasceu aos 24 de abril de 1928, na cidade do Rio de Janeiro. É 
�ilho de Antônio Rodrigues de Farias e Maria de Lourdes Rodrigues de Farias. 

Casou-se com a advogada e professora Rosicler Leite, e desse conúbio tive-
ram dois �ilhos: Antonio Farias Neto, médico, e Maria Beatriz Farias, professora 
de inglês.

Cursou o primário, ginásio e cientí�ico no Colégio Marista São José (1936-1946), 
sendo o orador de sua turma no cientí�ico, em 1946.

Enquanto acadêmico realizou os seguintes estágios: laboratório de análi-
ses clínicas na Fundação Gaff rée-Guinle (1948-1949); laboratório de análises e 
pesquisas clínicas (1951) e estágio na equipe de Benjamim Baptista (1952) do 
Hospital de Pronto-Socorro, atual Hospital Municipal Souza Aguiar.

Ingressou na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (UERJ), graduando-se em 1953. Depois de formado atuou como 
auxiliar médico do Pronto-Socorro do Hospital Souza Aguiar (1952-1954) e no 
Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (Samdu, 1953-1954). 

Especializou-se em cardiologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (HC – FMUSP – 10/1954 a 1/1955) com 
cursos de eletrocardiogra�ia e vectocardiogra�ia; e no Hospital Pedro Ernesto 
(12/1958 a 4/1960). 

Edison Farias foi sócio-fundador, em 1957, do Pronto-Socorro Clínico Pronto-
cor. Nessa entidade atuou como sócio-diretor administrativo (1959; 1960; 1961; 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Edison Farias e a foto, obtida por 
ocasião de sua posse, em 27 de novembro de 2008, é contribuição do acadêmico Helio 
Begliomini. A redação seguiu estilo editorial do autor.

Edi F i 1
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1963 e 1964); diretor-geral (1966-1967 e 1970-1972); diretor técnico (1973-1981); 
secretário-geral (1974-1976) e presidente do Centro de Estudos (1978-1979).

Dentre os cargos que desempenhou salientam-se: diretor-geral do departa-
mento de �iscalização sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (1980-1983); 
diretor da divisão médica do Hospital Municipal Souza Aguiar (1979); assessor 
técnico (1964-1966) e diretor da divisão médica do Hospital Municipal Salgado 
Filho (1977).

No Centro de Estudos do Hospital Salgado Filho atuou como 1o secretário 
(1971) e presidente (1966-1967 e 1968; 1977-1978 e 1978-1979). Nesse mes-
mo hospital foi presidente de Comissão de Ética Médica (1976).

Edison Farias participou de 18 cursos de aprimoramento e 27 congressos e 
jornadas; ministrou 19 palestras e 8 conferências; atuou em 32 comissões e ban-
cas examinadoras, salientando-se o cargo de presidente da comissão julgadora 
do Prêmio Hamilton Land (1975) do Centro Regional Salgado Filho, da antiga 
Sociedade dos Médicos Servidores do Estado da Guanabara.

Publicou 7 trabalhos em periódicos tais como: Revista Médica Municipal de 
Medicina; Jornal Brasileiro de Medicina e Revista Médica do Estado do Rio de 
Janeiro. Apresentou 12 trabalhos como temas livres em congressos médicos e 
atuou em 12 mesas-redondas.

Edison Farias é membro da Sociedade de Anestesiologia do Rio de Janeiro 
(Saerj, 1979); Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (efetivo) e 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (efetivo).

Dentre os elogios, comendas, homenagens e prêmios recebidos destacam-se: 
medalha do mérito Professor Clementino Fraga pelo governador do estado da 
Guanabara (1974); prêmio Oscar Hamilton Land da Sociedade Médica do estado 
da Guanabara pelo trabalho “Contribuição ao Estudo dos Aspectos Eletrocardio-
grá�icos na Doença Pulmonar Crônica Obstrutiva” (1974); título “Personalidade 
Tijucana” (1974; 1975; 1976; 1977; 1979 e 1980); brasão Comench do Coman-
do do 1o Distrito Naval (1978); placa de prata pela Comissão de Desportos da 
Marinha (1978); agradecimento da Câmara Municipal de Piraí (1979); elogio 
pela participação na “Operação Inverno” (1979); voto de louvor da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (1980); diploma de reconhecimento do 
Hospital Municipal Souza Aguiar (1981); homenagem de reconhecimento do Po-
der Legislativo Municipal (1981) e diploma da Liga da Defesa Nacional (1981). 

Edison Farias foi vice-presidente da Federação Guanabarina de Judô 
(1973-1974). Em 1972, a Universidade Gama Filho instituiu no campeonato ca-
rioca de Judô um troféu que recebeu o seu nome – “Dr. Edison Farias”.

Participou na categoria literatura da 5a (2005); 6a (2006) e 7a (2007) edi-
ções do concurso do Banco Real “Talentos da Maturidade”. Tomou posse em 
27 de novembro de 2008, na cadeira no 17, da Academia Brasileira de Médicos 
Escritores (Abrames), sob a patronímica de Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Edison Farias é autor do livro Vida Vivida – Lembranças de um Médico 
(2006).
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CADEIRA NO 18 – PATRONO

Murillo Cardoso Fontes1

1902-1985

Murillo Cardoso Fontes nasceu, em 1902, na cidade do Rio de Janeiro, em 
Vila Isabel. Era �ilho do grande cientista petropolitano Antônio Cardoso Fontes.

Como seu pai, seguiu a carreira da medicina e também a das letras, princi-
palmente, no suave terreno da poesia. Com seu pai, a mãe e três irmãos, �ixou 
residência em Petrópolis, a partir de 1907, residindo na casa paterna, na Caste-
lânea, próxima da Praça Pasteur, onde frequentou a rede escolar petropolitana.

Formou-se pela Faculdade Nacional de Medicina, passando a clinicar em 
Petrópolis e no Rio de Janeiro, principalmente na Clínica Gaff rée-Guinle, e como 
interno da Inspetoria de Moléstias Venéreas do Rio de Janeiro. 

Transferiu-se por um curto período para Santos, no estado de São Paulo, re-
tornando ao Rio de Janeiro, em 1929, onde se �ixou, mas não deixando de passar 
muitos dias nos verões petropolitanos. 

Fez parte do corpo médico do Hospital São João Batista, Hospital Evangélico 
do Rio de Janeiro, Hospital da Lagoa, Sanatório de Curicica e do Instituto Oswaldo 
Cruz, do qual seu pai fora expoente, auxiliar direto e sucessor de Oswaldo Cruz. 
Ali foi mestre do Centro de Pesquisas.

No ano de 1922, aos 3 de agosto, muito jovem, Murillo Cardoso Fontes uniu-se 
a um grupo de poetas, escritores e jornalistas para fundar a associação, hoje, 
Academia Petropolitana de Letras. Radicado pro�issionalmente no Rio de Janeiro, 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
Nota: Embora tenha sido encontrado “Murillo” com um só “l” na “Enciclopédia de Litera-
tura Brasileira” de Coutinho, Afrânio; Sousa, J. Galante (2001), optou-se pela gra�ia com 
“l” duplo, como consta na Academia Petropolitana de Letras.

urillo Cardoso Fontes1
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afastou-se da entidade, mas a ela retornou no ano de 1938, eleito e empossado 
na cadeira no 38, sob a patronímica de Casimiro de Abreu, com a honra de sen-
tar-se ao lado de seu pai, acadêmico titular da cadeira no 39, sob a patronímica 
de Padre Moreira.

Em 12 de fevereiro de 1969 foi um dos membros titulares-fundadores da 
Sociedade Brasileira de Escritores Médicos do Estado da Guanabara (Sbem – 
GB); posteriormente, com a fusão do estado da Guanabara ao estado do Rio de 
Janeiro, em 1975, e com a alteração do nome da entidade, em 1979, passou a ser 
denominada Sociedade Brasileira de Médicos Escritores do Estado do Rio de 
Janeiro (Sobrames – RJ). Foi também membro da Academia Carioca de Letras.

Vate inspirado, Murillo Cardoso Fontes produziu belíssimos poemas, que 
publicou nos livros: Alma de Boêmio (1923); Fatalidade (1927); Sinos da 
Tarde (1958); Sombras que Falam (1975); Cânticos de Paz (1982) e Sinfonia 
da Morte. Deixou muitos livros inéditos.

Produziu ensaio de crítica literária: Dois Grandes Poetas: Martins Fontes 
e Homero Prates (1973) e um alentado e belo volume biográ�ico sobre seu ilus-
tre pai: Vida e Obra de Antônio Cardoso Fontes (1979).

Notável orador, proferiu diversas palestras e conferências. Foi orador o�i-
cial do Jubileu de Ouro da Academia Petropolitana de Letras, no ano de 1972. 
Falou para plenários norte-americanos, vienenses e na Organização das Nações 
Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris.

Murillo Cardoso Fontes faleceu em 1985, no Rio de Janeiro, aos 83 anos. 
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CADEIRA NO 18 – FUNDADOR

Carlos Cezar de Almeida Miranda1

Carlos Cezar de Almeida Miranda nasceu em 8 de julho de 1946, na cidade 
de Resende (RJ). É �ilho de Gothardo José Portela de Miranda e Argentina de 
Almeida Miranda.

Graduou-se, em 1973, pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. 
Em 1974, através de concurso público federal, especializou-se em ginecologia e 
obstetrícia na Maternidade Praça XV. Posteriormente, em 1991, também obteve 
especialização em homeopatia no Instituto Hannemaniano do Rio de Janeiro.

Concluiu, em 2005, programa de pós-graduação em sexologia, em nível de 
mestrado, pela Universidade Gama Filho, com a tese A Homeopatia como Tra-
tamento Coadjuvante nas Disfunções Sexuais.

Carlos Cezar de Almeida Miranda é membro da Sociedade de Ginecologia e 
Obstetrícia do Rio de Janeiro (Sgorj) e da Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

Atuou de 1978 a 1990 como chefe dos Serviços Técnicos Auxiliares da 
Maternidade Praça XV.

Foi galardoado, em 2006, com o título de cidadão do município de São João 
de Meriti (RJ).

É membro fundador da cadeira no 18 da Academia Brasileira de Médicos Es-
critores (Abrames), tendo como patrono Murillo Cardoso Fontes. Nesse sodalí-
cio recebeu, em 1998, na tradicional Semana da Abrames, o 1o lugar no concurso 
de poesias com o trabalho “Somewere in Time”.

Carlos Cezar de Almeida Miranda publicou o livro A Preparação da Ges-
tante na Maternidade Praça XV (Rio de Janeiro, 1986).

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Carlos Cezar de Almei-
da Miranda e redigidos segundo estilo editorial do autor.

Cezar de Almeida Miran
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CADEIRA NO 19 – PATRONO

Fernando Magalhães1

1878-1944

Fernando Augusto Ribeiro Magalhães nasceu na cidade do Rio de Janeiro 
em 18 de fevereiro de 1878. Seus progenitores foram Antônio Joaquim Ribeiro 
de Magalhães e Deolinda Magalhães. 

Bacharelou-se em ciências e letras pelo Colégio Pedro II e, posteriormente, 
doutorou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1899. Nessa ins-
tituição desenvolveu brilhante carreira universitária, iniciando como professor 
interino de clínica ginecológica e obstétrica (1900-1901); livre-docente de obs-
tetrícia (1901-1910); professor de clínica obstétrica (1911-1915); diretor do 
Hospital da Maternidade do Rio de Janeiro (1915-1918) e catedrático de clínica 
obstétrica, em 1922. Foi também diretor da Faculdade de Medicina, em 1930, e 
reitor da Universidade do Rio de Janeiro, em 1913. Além disso, teve atuação na 
política nacional, como deputado do estado do Rio de Janeiro à Constituinte, em 
1934, e pelo Distrito Federal ao Congresso Nacional, em 1937.

Fernando Magalhães ingressou na Academia Nacional de Medicina, em 29 
de agosto de 1901, e é o patrono da cadeira no 67 desse sodalício. Foi membro do 
Conselho Nacional de Ensino; Sociedade de Medicina e Cirurgia; Instituto His-
tórico e Geográ�ico Brasileiro; Liga de Defesa Nacional, Academia das Ciências 
de Lisboa; Société Obstétrique de Paris, além de inúmeras outras associações 
médicas, nacionais e estrangeiras. Recebeu o título de doutor honoris causa das 
universidades de Coimbra e de Lisboa, e os prêmios Alvarenga e Madame Duro-
cher da Academia Nacional de Medicina. Fundou a Pró-Matre, entidade bene�i-
cente que ele dirigiu por muitos anos com altruísmo, enlevo e dedicação.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Fernando Magalhães1
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Em 22 de julho de 1926 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, sen-
do o segundo ocupante da cadeira no 33, sucedendo Domício da Gama. Sua posse 
ocorreu em 8 de setembro de 1926, sendo recebido pelo acadêmico Medeiros e 
Albuquerque. Fernando Magalhães exerceu a presidência da Academia Brasileira 
de Letras em 1929, 1931 e 1932, além de saudar no sodalício os acadêmicos João 
Neves da Fontoura, Barão de Ramiz Galvão e Alceu Amoroso Lima.

Fernando Magalhães foi também honrado com o epíteto de patrono da 
cadeira no 8 da Academia Fluminense de Medicina. Por �im, salienta-se que se 
destacou como grande orador tanto na vida acadêmica quanto na política. Dei-
xou uma vasta obra médica, da qual se destacam os seis volumes de Clínica 
Obstétrica, as Lições de Clínica Obstétrica, A Obstetrícia no Brasil, Síntese 
Obstétrica e Obstétrica Forense, além de mais de 200 trabalhos esparsos 
sobre assuntos médicos.

São também de sua lavra as seguintes obras: Discursos e Conferências, 4 
volumes; O Centenário da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1932); 
Na Constituinte de 34 (1934) e Cartilha da Probidade (1936).

Fernando Magalhães faleceu em sua cidade natal, em 10 de janeiro de 1944, 
com 66 anos incompletos.
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CADEIRA NO 19 – FUNDADORA

Zilda Cormack1

Zilda Cormack é natural de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Seus proge-
nitores foram Thomas Cormack e Ceci Pacheco Cormack. Formou-se em medi-
cina, em 1955, na Faculdade Federal Fluminense. Especializou-se na área de 
psiquiatria, realizando pós-graduação em higiene mental e psiquiatria clínica do 
Departamento Nacional de Saúde, no Hospital Engenho de Dentro. Foi chefe da 
divisão médica do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói, de 1974 a 1978, 
substituindo seu diretor diversas vezes nesse período.

É membro efetivo da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação 
Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro desde 1960. 

Exerceu sua pro�issão por algum tempo em Niterói, tendo se transferido para 
a cidade do Rio de Janeiro, onde �ixou residência e estabeleceu seu consultório. 

Zilda Cormack faz músicas e escreve poemas desde a juventude. Além de 
compositora escreve em prosa e em versos, destacando-se, particularmente, na 
modalidade de trovas.

Em 1978 tomou posse como membro efetivo da Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores – Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ). 
É titular-fundadora da cadeira no 19, desde 1987, da Academia Brasileira de 
Médicos Escritores – Abrames, cujo patronímico é Fernando Augusto Ribeiro 
Magalhães; titular da Academia Brasileira de Trovas do Rio de Janeiro desde 
1992; titular da cadeira no 7 da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro 
desde 1993, cujo patronímico é Augusto Frederico Schmidt; e titular da cadeira 

1. Foto foi gentilmente fornecida pelo acadêmico Tito de Abreu Fialho. Dados foram gen-
tilmente fornecidos pela acadêmica Zilda Cormack e redigidos segundo estilo editorial 
do autor. 

Zilda Cormack1
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no 9 desde 2007, da Academia Nacional de Letras e Artes, cuja patronímica é 
Bárbara Eliodora.

Zilda Cormack apresenta extensa �icha de trabalho na Abrames. Já na segunda 
diretoria (1992-1993) ocupou a função de 2a secretária. Em1995 assessorou o 
presidente Júlio Arantes Sanderson de Queiroz. Foi secretária-geral por duas 
gestões (1996-1997 e 1998-1999).

Foi, de 1996 a janeiro de 2009, editora e redatora do Informativo da Abrames, 
sendo de sua autoria quase todos os editoriais publicados nesse período, perfa-
zendo mais de 100 edições!

Foi a primeira mulher a exercer a presidência da Abrames e o fez por dois 
mandatos consecutivos (2000-2001 e 2002-2003). Regularizou a situação 
jurídica da Abrames perante a Secretaria da Fazenda. Organizou todas as so-
lenidades da Semana da Academia de 1995 até 2003. Apesar de ter deixado a 
presidência continuou colaborando como secretária-geral nas três gestões sub-
sequentes (2004-2005, 2006-2007 e 2008-2009).

Contatou várias personalidades do meio cultural e literário, tais como o 
professor e teólogo Domício P. de Matos; professor e poeta Jonas Resende; pro-
fessor e teólogo Nehemias Marien; professor Geraldo de Menezes, professor e 
literato Angenor Ribeiro, dentre outros, a �im de abrilhantarem as Semanas da 
Academia, ministrando conferências próprias.

Desde o ano de 2001 ofereceu, gratuitamente, um espaço �ísico em seu con-
sultório para a guarda e organização do acervo literário da Abrames, que está 
sendo mantido sob sua custódia. Pelo seu trabalho e excepcional dedicação à 
Abrames de 1995 a 2003, foi galardoada com o diploma honoris causa.

Zilda Cormack recebeu diversos prêmios em concursos literários e musicais, 
dos quais se destacam: 1o lugar no concurso Riedel de poesias, com o poema 
“Linhas” (1976); 2o lugar – medalha de prata – da Associação Fluminense de Me-
dicina, no gênero acróstico, com o tema “medicina” (1978); 2o lugar no concurso 
literário da Sobrames – Pernambuco, com a poesia “Estranho Ser” (1992); 2o 
lugar no I Congresso Internacional de Médicos Escritores da Língua Portuguesa, 
com o poema “Hora Extrema” (1993).

Recebeu diploma do governador do estado do Rio de Janeiro pela partici-
pação como �inalista do I Festival Internacional da Canção (1966), com duas 
músicas de sua autoria (letra e música) denominadas “Crepúsculo” e “Nossos 
Silêncios”. Foi também semi�inalista do Concurso Fluminense da Canção com a 
composição “A Canção da Lágrima Triste” (1967).

Gravou várias composições de cunho popular, como “Tão Impreciso”, “Po-
liana”, “É o Fim”, “Canção da Lágrima Triste”, esta última com a cantora Lana 
Bittencourt.

São também de sua autoria vários outros hinos já consagrados: “Faça uma 
Oração”, “Coro dos Anjos”, “O Olhar de Minha Mãe” (1964), “Suave Harmonia” 
(1965), “Alegrias do Ano Novo” (1966), “Hino ao Criador” (1972), “Feliz eu Sou” 
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(1973), “Meu Lar... Minha Mãe” (1981), “Amigo... Só Quero Lembrar” (1986), 
dentre outras.

Seus outros destaques são: 1o lugar no concurso instituído pela Abrames 
para a composição do seu hino o�icial (1999); 1o lugar no concurso do hino o�i-
cial da Federação Presbiteriana (1991); 1o lugar no concurso do slogan o�icial da 
Federação Presbiteriana, pelo cinquentenário de fundação (1991); 1o lugar no 
concurso da Sobrames – São Paulo, na modalidade poética de Limerick (1994); 
1o lugar no concurso da Sobrames – São Paulo, na modalidade trovas (1995); 1o 
lugar no concurso da Abrames, na modalidade soneto, com o trabalho “O Amor 
não Morre” (1995); 1o lugar no concurso da Abrames com o poema “Hora Certa” 
(1995); 1o lugar no concurso da Abrames com o poema “Noturno” (1996); 1o 
lugar no concurso da Abrames com a trova lírica sob o tema “saudade” (1998); 
1o lugar no concurso da Abrames com a trova �ilosó�ica sob o tema “saudade” 
(1998); 1o lugar no concurso da Abrames no gênero trovas sob o tema “piada” 
(2003); 1o lugar no concurso da Abrames com o conto: “O Dia em que Vovô me 
Enxergou” (2004); 1o lugar no concurso da Abrames com a poesia “Conversão” 
(2004); 1o lugar no concurso da Abrames com a crônica “Arrumando Gaveta” 
(2004) e 2o lugar no concurso internacional de poesia Olavo Bilac com o poema 
“Cada Minuto” (2005).

Além dessas colocações salientam-se 14 premiações em 2o lugar; 18 pre-
miações em 3o lugar, cerca de 40 menções honrosas e várias outras em 5o e 6o lu-
gares obtidas em concursos de poesias, trovas e crônicas promovidos por várias 
academias literárias do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre. Partici-
pou do concurso literário do Banco Real em 2005. É assídua frequentadora de 
tertúlias e horas de arte, reunindo mais de 40 certi�icados de participação.

Zilda Cormack recebeu ainda vários títulos e comendas com destaque para 
a medalha e diploma de Honra ao Mérito “Júlio Sanderson”, por relevantes servi-
ços prestados à Abrames; diploma de Mérito Cultural concedido pela Academia 
de Letras do Estado do Rio de Janeiro (Aclerj, 2003); diploma de Mérito Cultural 
concedido pela União Brasileira de Escritores (UBE, 2001) por sua obra poética 
e Diploma de Mérito Cultural pelo 2o lugar no Concurso Internacional de Poesias, 
promovido por três Academias Literárias (2004).

Publicou o livro de trovas Trovas Diferentes (2001) e a antologia poética 
Linhas da Imaginação, em 2 volumes (2002), além de poemas, crônicas, contos, 
inseridos em outras antologias congêneres.

Seus próximos lançamentos são: Do Cotidiano (contos e crônicas); Trovas 
Diferentes – 2o volume; Contando e Cantando (poemas musicados e hinos reli-
giosos); Sonhos... Risos... (haicais e limericks); Trovando Sempre (trovas); Um 
Dia Diferente (romance); Poemando (poemas) e Um Dia Depois (contos).
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CADEIRA NO 20 – PATRONO

Arthur Ramos1

1903-1949

Arthur Ramos de Araújo Pereira nasceu em Pilar, atual Manguaba – Alagoas, 
aos 7 de julho de 1903. Era �ilho do médico Manuel Ramos de Araújo Pereira e 
de Ana Ramos. Teve sete irmãos: Luís, Evangelina, Raul, Nilo, Aluísio, Georgina 
e Julita.

Aos quinze anos publicou o seu primeiro artigo no semanário “O Pilar” e, no 
ano de 1921, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia. Em 
1926 defendeu a tese de doutorado denominada Primitivo e Loucura, receben-
do grandes elogios de Sigmund Freud, Eugene Bleuler e Lévy Bruhl. Em 1927 
exerceu a medicina na cidade de Salvador, no Hospital São João de Deus. Em 
1928 foi médico legista do Instituto Nina Rodrigues. Chegou a lecionar psiquia-
tria, sendo livre-docente de clínica psiquiátrica da Faculdade de Medicina da 
Bahia, mas mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro no início da década de 30. 
Nessa cidade, em 1934, assumiu a che�ia da seção de ortofrenia e higiene mental 
do Instituto de Pesquisas Educacionais, órgão ligado ao Ministério da Educação 
e Saúde. Nesse mesmo ano publicou O Negro Brasileiro, livro no qual discute a 
religiosidade da cultura negra no país.

Arthur Ramos assumiu a cátedra de psicologia social na Universidade do 
Brasil. Foi também catedrático de antropologia e etnogra�ia da Faculdade Nacional 
de Filoso�ia, dedicando-se ao estudo da psicanálise e chegando a ser consagrado 
como o “Pai da Antropologia Brasileira”.

Em 1935 escreveu O Folclore Negro do Brasil. Nesse ano casou-se com 
Luisa Gallet, sua grande colaboradora, mas não tiveram �ilhos. Nos Estados Uni-

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Arthur Ramos1
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dos ensinou, pesquisou e participou de vários simpósios nas Universidades de 
Louisiana, Califórnia, Harvard e Columbia, ao lado de grandes nomes das Ciên-
cias Sociais. Nessa ocasião lançou As Culturas Negras do Novo Mundo.

No Brasil obteve reconhecimento e respeito de Jorge de Lima, Raquel de 
Queirós, Jorge Amado, Gilberto Freire, Estácio de Lima, Théo Brandão, José Lins 
do Rego, Aurélio Buarque de Holanda, Graciliano Ramos, Nise da Silveira, Silvio 
de Macedo, Rita Palmares, Lily Lages e Gilberto de Macedo, dentre tantos outros, 
seus amigos e admiradores. Era um humanista e, através de suas ideias libertá-
rias, lutou contra o imperialismo e o preconceito racial, sendo preso duas vezes 
pelo Dops – Departamento de Ordem Política e Social, na ditadura Vargas.

Arthur Ramos foi o fundador, em 1941, da Sociedade Brasileira de Antro-
pologia e Etnogra�ia, sendo considerado um cientista sempre à frente de seu 
tempo. Deixou um legado de mais de seiscentas obras, entre livros e artigos que 
até hoje são fontes de estudos para a psiquiatria, o negro, o índio e o folclore bra-
sileiro. Colaborou com as mais importantes revistas especializadas do Brasil e 
do exterior. Algumas de suas obras foram traduzidas para diversas línguas, por 
ser um dos maiores conhecedores e estudiosos da africanologia.

Dentre seus escritos salienta-se sua preocupação sobre a etnografia 
afro-brasileira, em especial na área de cultos religiosos. Sua obra baseia-se 
na convicção de que para entender as diversas manifestações afro-america-
nas é necessário analisá-las onde ocorrem, para depois procurar raízes no 
continente africano.

Nunca esqueceu sua terra. Percebe-se isso quando escreveu: A minha re-
compensa maior será a de estar ouvindo aquelas vozes queridas que os ventos 
constantemente me trazem do Pilar distante para a música do meu coração.

Arthur Ramos além de psiquiatra, foi psicólogo social, indigenista, etnólogo, 
folclorista e renomado antropólogo brasileiro. Morreu em Paris, em 31 de outu-
bro de 1949, com apenas 46 anos, vitimado por uma síncope cardíaca, quando 
era diretor do departamento de ciências sociais da Unesco – Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, onde construiu um Plano 
de Paz para o mundo, ao lado de notáveis como Bertrand Russel, Jean Piaget, 
Maria Montessori e Julien Huxley.

Dentre suas obras salientam-se: Primitivo e Loucura (1926); Estudos de 
Psicanálise (1931); Os Horizontes Míticos dos Negros na Bahia (1932); O 
Negro Brasileiro (1934); A Higiene Mental nas Escolas: Esquema de Organi-
zação (1935); O Folclore Negro do Brasil (1935); A Mentira Infantil (1937); 
Saúde do Espírito (Higiene Mental, 1939); Pauperismo e Higiene Mental 
(1939); A Aculturação dos Negros no Brasil (1942); Cultura e Ethos (1945); 
A Organização Dual entre os Índios Brasileiros (1945); A Renda de Bilros 
e sua Aculturação no Brasil (1948) e Introdução à Antropologia Brasileira 
(1948).
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CADEIRA NO 20 – FUNDADOR

Milton Hênio Netto de Gouveia1

Milton Hênio Netto de Gouveia nasceu em 6 de maio de 1937, na cidade de 
Maceió (AL). É �ilho de Antônio Calmon de Gouveia e Heloisa Netto de Gouveia.

Estudou do primário ao cientí�ico (1943 a 1955) no colégio Guido Font-
galland. Em 1957, entrou na Faculdade de Medicina da Universidade de Alago-
as, concluindo o curso em 1962. Enquanto acadêmico, estagiou como interno na 
Casa de Saúde e Maternidade Paulo Neto (1959 a 1962); no Hospital da Polícia 
Militar de Alagoas (1960); Hospital de Pronto-Socorro de Maceió (1960) e no 
Hospital Infantil de Maceió. Também enquanto aluno do curso de medicina foi 
vice-presidente do diretório acadêmico Sebastião da Hora (1959-1961).

Como médico atuou nos seguintes nosocômios: Hospital das Clínicas da Uni-
versidade de São Paulo; Hospital Infantil da Santa Casa de Misericórdia de Ma-
ceió; Hospital da Polícia Militar de Alagoas; Clínica Infantil de Maceió, onde foi 
o fundador e diretor médico durante quatro anos; Assistência Médica Infantil, 
onde foi o fundador e o diretor-presidente por 15 anos.

Milton Hênio é membro das seguintes entidades: Sociedade de Pediatria de 
Alagoas; Academia Alagoana de Letras; Academia Brasileira de Pediatria; Socie-
dade Brasileira de Pediatria; Sociedade Médica de Alagoas; Associação Médica 
Brasileira; Academia Americana de Pediatria; Associação Alagoana de Impren-
sa; Instituto Histórico e Geográ�ico de Alagoas; Academia Alagoana de Medici-

1. A foto foi uma gentil contribuição do acadêmico Milton Hênio Netto Gouveia. O texto 
foi contribuição do acadêmico Helio Begliomini, extraído do seu livro “A Sobrames Na-
cional e Seus Presidentes” – Editora Legnar – São Paulo, páginas 187-188, 2000; e do 
opúsculo “Homenageados das Entidades Médicas Alagoanas”, secção Academia Alagoa-
na de Medicina, 2008, página 23.

on Hênio Netto de Gouvei
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na; Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado de Alagoas 
(Sobrames – AL) e Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sendo 
membro fundador da cadeira no 20, sob a patronímica de Arthur Ramos, e atu-
ando como membro do conselho consultivo da gestão de Tito de Abreu Fialho 
(1992-1993).

Participou em dezenas de cursos de extensão universitária, bem como de 
congressos médicos, sempre procurando o aprimoramento de sua atividade 
pro�issional. Nesse sentido, fez visitas a diversos hospitais da Europa e dos Es-
tados Unidos da América.

Milton Hênio foi presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 
– Regional de Alagoas; da Sobrames Nacional (1988-1990) e da Academia Ala-
goana de Medicina, tendo cumprido três mandatos. Tem atuado também no con-
selho administrativo do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Funcionários 
do Estado de Alagoas; no conselho administrativo da Universidade das Ciências 
da Saúde do Estado de Alagoas; como diretor médico da Associação de Pais e 
Amigos de Excepcionais – Apae, e no conselho acadêmico da Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria.

Recebeu as seguintes comendas: “Desembargador Mário Guimarães” e “Gra-
ciliano Ramos”, ambas outorgadas pela Câmara Municipal de Maceió, respecti-
vamente em 1986 e em 1996, e comenda “Alagoano Destaque”, outorgada pela 
Casa da Palavra, em 2003.

Desde 1970 até os dias atuais, já publicou no jornal “Gazeta de Alagoas” 
mais de 500 artigos sobre assuntos relacionados à criança em seus mais varia-
dos aspectos.

Tem proferido palestras sobre a criança em diversas instituições, tais como: 
Lyons Club, Rotary Club, Centro Educacional de Maceió, Rádio Difusora de Ala-
goas, Rádio Gazeta, Polícia Militar e Alcoólatras Anônimos.

Milton Hênio, com 43 anos de pediatria, contava com mais de 200 mil bebês 
atendidos!

Desde 1982 tem participado do programa semanal dentro do Jornal da Tar-
de da TV Gazeta de Alagoas, versando sobre orientação médica relacionada a 
temas infantis. Só nesta TV já proferiu mais de 60 palestras a partir de junho de 
1989.

Dentre suas obras salientam-se: Medicina e Vida; Pequeno Dicionário de 
Um Pediatra (1999) e Sempre aos Domingos 2 (2006).
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CADEIRA NO 21 – PATRONO

Oswaldo Cruz1

1872-1917

Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís de Paraitinga – SP, em 5 de agosto 
de 1872. Era o único �ilho homem do médico Bento Gonçalves Cruz, veterano de 
guerra do Paraguai, casado com a prima-irmã, Amélia Taborda Bulhões Cruz.

Oswaldo Cruz, do pai, aprendeu os valores da tenacidade e dedicação aos 
doentes. A mãe lhe ensinou autodisciplina e lhe alfabetizou. Aos cinco anos, ele 
já sabia ler e escrever.

Em 1877, a família Gonçalves Cruz mudou-se para o Rio de Janeiro, onde pas-
sou a viver. Oswaldo Cruz entrou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
em 1887, aos 14 anos de idade. Ainda enquanto aluno, em 1891, publicou dois 
trabalhos sobre microbiologia. Graduou-se médico em 1892, com apenas 20 
anos, tendo defendido sua tese “A Veiculação Microbiana Pela Água”, que foi 
aprovada com distinção. 

Casou-se, em 1893, com Emília Fonseca, de tradicional família �luminense, 
com quem teve seis �ilhos. 

Iniciou-se na carreira médica como preparador de laboratório de higiene 
e, posteriormente, auxiliar no Laboratório Nacional de Higiene. Em 1896 viajou 
para Paris com sua esposa, e começou a trabalhar com Ollier e Vilbert em medi-
cina legal, mas sua verdadeira paixão era a microbiologia. Em 1897, conseguiu 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
Nota: na pesquisa realizada encontramos seu prenome – Oswaldo – grafado tanto com 
“v” como com “w”, sendo optado pela letra “w”, como consignado na Academia Nacional 
de Medicina e na Fundação Oswaldo Cruz, embora na Academia Brasileira de Letras 
esteja com “v”. 
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�inalmente ser admitido como estagiário no Instituto Pasteur, dirigido por Émile 
Roux, descobridor do soro antidiftérico. Lá, além de Émile Roux, trabalhou ao 
lado de Nihert e Ellie Metchnikoff , que se tornaram seus principais orientadores 
pro�issionais. 

Passou a colaborar em jornais e revistas médicas nacionais e estrangeiras. 
De volta ao Rio de Janeiro em 1899, Oswaldo Cruz dirigiu o laboratório da Poli-
clínica, quando foi chamado para estudar a peste que assolava o porto de Santos. 
Com Vital Brasil e Adolfo Lutz, ele con�irmou clínica e bacteriologicamente que 
se tratava da peste bubônica. 

A epidemia seria incontrolável sem o uso de um soro adequado que era im-
portado pelo Brasil. Diante da probabilidade de uma demora na importação do 
soro – que seria fatal para muitos brasileiros –, Oswaldo Cruz propôs ao governo 
algo até então inédito: fabricar o soro no País.

Diante da grave situação, as autoridades criaram o Instituto Butantã, em 
São Paulo, dirigido por Vital Brasil, e o Instituto Soroterápico Nacional, no Rio 
de Janeiro, fundado em 1900, instalado numa fazenda em Manguinhos, e que 
depois se transformaria no Instituto Oswaldo Cruz – atual Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

Os governantes brasileiros, à época, ainda não acreditavam na capacidade 
de Oswaldo Cruz. Após a�irmar que “não há no país um técnico competente para 
dirigi-lo”, o barão de Pedro Afonso – então diretor do Instituto Soroterápico – 
escreveu ao dr. Roux, do Instituto Pasteur, solicitando que indicasse e cedesse 
um de seus melhores colaboradores para comandar o projeto. O dr. Roux res-
pondeu que um de seus técnicos mais quali�icados vivia no Rio de Janeiro e se 
chamava Oswaldo Cruz! Assim, em 1902, Oswaldo Cruz assumiu a direção do 
Instituto Soroterápico Nacional. Entre seus auxiliares estavam Adolfo Lutz, 
Artur Neiva, Emílio Ribas e Carlos Chagas.

Em 15 de novembro de 1902, Rodrigues Alves foi eleito presidente da repú-
blica. Declarou que iria acabar com as doenças que traziam desgraça e vergonha 
para o país: febre amarela, peste bubônica e varíola. Rodrigues Alves nomeou 
Oswaldo Cruz como diretor-geral da Saúde Pública – um cargo que, na época, 
equivalia ao de ministro da saúde nos dias de hoje. Exerceu esse mandado de 
1903 a 1909.

Oswaldo Cruz assumiu pessoalmente a liderança da equipe sanitária, inician-
do um rigoroso programa de combate à febre amarela, que incluía o isolamento 
dos doentes e a vacinação obrigatória. Ademais, instituiu as famosas brigadas de 
“mata-mosquitos” – guardas sanitários que percorriam as residências eliminando 
focos do mosquito transmissor da febre amarela – o Aedes aegypti. No primeiro 
semestre de 1903, no Rio de Janeiro, ocorreram 469 óbitos resultantes da febre 
amarela. Já no primeiro semestre de 1904, o número de óbitos caiu para 39.

A �im de que sua missão fosse coroada de êxito, Oswaldo Cruz enfrentou 
resistências homéricas e obstáculos de toda sorte, mas com pertinácia logrou 
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seu intento erradicando a febre amarela em 1906. Ademais, conseguiu que o 
governo tornasse obrigatória a vacina contra a varíola. 

Seu nome tornou-se conhecido no mundo inteiro. Em 1908, reformou o 
Instituto Manguinhos, aparelhando-o com o que havia de mais moderno. Nesse 
mesmo ano, em reconhecimento pelo seu trabalho, o presidente Afonso Pena 
nomeou o Instituto de Manguinhos de Instituto Oswaldo Cruz. Em 1909, exausto, 
Oswaldo Cruz renunciou à direção da Saúde Pública e passou a se dedicar inte-
gralmente ao Instituto Oswaldo Cruz. 

Em 1910 foi convidado para investigar as condições sanitárias do local 
onde trabalhavam as pessoas responsáveis pela construção da via férrea Ma-
deira-Mamoré, no Amazonas. Oswaldo Cruz veri�icou que os trabalhadores 
e a população vizinha da região sofriam crises de malária. Para combater a 
epidemia, Oswaldo receitou doses maciças de quinino, de acordo com os re-
sultados das pesquisas de Artur Neiva e Carlos Chagas. Em seguida, dirigiu-se 
para Belém do Pará, onde foi chamado para enfrentar a febre amarela mais 
uma vez. Em 1912, comandou com Carlos Chagas, cientista então de renome, o 
saneamento do vale amazônico.

Durante sua vida, Oswaldo Cruz recebeu várias honrarias e homenagens. 
Em 28 de junho de 1899, tomou posse na Academia Nacional de Medicina, sendo 
o patrono da cadeira no 90, na secção de ciências aplicadas à medicina. Em 1907, 
representou o Brasil no XIV Congresso de Higiene e Demogra�ia, em Berlim, 
onde teve imenso sucesso, merecendo a medalha de ouro oferecida pela impe-
ratriz da Alemanha. Em 1911, na Exposição Internacional de Higiene realizada 
em Dresden – Alemanha, foi conferido um diploma de honra ao Instituto Oswaldo 
Cruz. Em 1914, a França, tendo sido bene�iciada em suas colônias, na África, 
pelas descobertas de Oswaldo Cruz, concedeu a ele a Legião de Honra – a mais 
alta distinção republicana francesa. 

Com o falecimento de Raimundo Correia, Oswaldo Cruz foi eleito, em 1912, 
para a cadeira no 5 da Academia Brasileira de Letras, o que motivou celeuma 
entre os acadêmicos. Na sua eleição, obteve 18 votos, contra 10 dados a Emílio 
Menezes. Na mesma sessão em que foi eleito, e na seguinte, travaram-se debates 
sobre se deviam ser levados para a Academia homens que não tivessem méri-
tos exclusivamente literários. Salvador de Mendonça a�irmou então que achava 
ociosa a distinção entre intelectuais de letras e intelectuais de ciência para a 
investidura acadêmica. Como principal defensor da tese dos “expoentes”, Sal-
vador de Mendonça propôs que se reservassem, na Academia, três ou quatro 
lugares para as sumidades de qualquer espécie, tese esta também abraçada pelo 
então presidente José Veríssimo.

No discurso da saudação a Oswaldo Cruz, Afrânio Peixoto destacou a rele-
vância da sua obra cientí�ica e do seu exemplo, que “valeu por uma congregação, 
porque é o preceptor de muitas gerações”. Oswaldo Cruz era um esteta, cultiva-
va a arte nos momentos aprazíveis da sua intelectualidade e se cercava de coisas 
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belas que lhe proporcionavam prazer intelectual, justi�icando-se o que dele dis-
se Afrânio Peixoto: “Vós sois como os grandes poetas que não fazem versos; nem 
sempre estes têm poesia, e ela sobeja na vossa vida e na vossa obra”.

Em 1916, exausto e doente, sofrendo de insu�iciência renal aguda, Oswaldo 
Cruz retirou-se para Petrópolis onde foi eleito prefeito; entretanto, não pode 
cumprir todo seu mandato em consequência de seu passamento. Abandonou 
assim suas atividades cientí�icas e o Instituto Oswaldo Cruz que tanto amava 
e que era ainda chamado de Castelo de Manguinhos. Faleceu em Petrópolis, no 
dia 11 de fevereiro de 1917, com apenas 44 anos de idade, deixando de herança 
uma fundação que produziu 60% das vacinas do mundo. Tornou-se célebre sua 
máxima “O saber contra a ignorância, a saúde contra a doença, a vida contra a 
morte... Mil re�lexos da Batalha Permanente em que estamos todos envolvidos...”

Oswaldo Gonçalves Cruz escreveu as seguintes obras: A Veiculação Micro-
biana pela Água, tese apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janei-
ro (1893); A Vacinação Antipestosa (1901); Dos Acidentes em Soroterapia 
(1902); Relatório Apresentado ao Ministro dr. J. J. Seabra (1905); Relatório 
apresentado ao Ministro dr. A. Tavares de Lira (1907); Uma Nova Espécie 
de Gênero Psorophora (1907); Pro�ilaxia da Febre Amarela (1909); Sanea-
mento da Bacia do Rio Madeira (1913); Opera Omnia (1972), reimpressão 
fac-similar dos textos cientí�icos e relatórios produzidos por Oswaldo Cruz, reu-
nidos pelos funcionários da Biblioteca do Instituto de Medicina Experimental 
fundado por Oswaldo Cruz.
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CADEIRA NO 21 – FUNDADOR

Jacques Houli1

Jacques Houli nasceu na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, 
aos 7 de abril de 1925. 

Formou-se, em 1947, pela vetusta Praia Vermelha, àquela época, Faculdade 
Nacional de Medicina (FNM) da Universidade do Brasil. 

Logo, em 1949, vincular-se-ia Houli a um grupo do então Instituto de Apo-
sentadorias e Pensões dos Industriários (Iapi), o qual galgara por concurso; 
núcleo importante de assistência a reumáticos, do qual saiu o trabalho, hoje 
clássico na matéria, baseado em larga pesquisa, sob o título: Aspectos Mé-
dico-Sociais do Reumatismo. Concluiu por estimar, com aproximação ainda 
não negada, caber às doenças reumáticas, à época (1955), um contingente de 
cerca de oito milhões de brasileiros.

No mesmo ano de 1949, uniu-se aos que fundaram a Sociedade Brasileira de 
Reumatologia, ao lado de Waldemar Berardinelli, Waldemar Bianchi, Israel Bono-
mo, Pedro Nava e poucos outros. Esteve no Serviço que Nava fundara na Policlínica 
Geral do Rio de Janeiro em seus trabalhos e cursos, tendo então oportunidade de 
participar dos ministrados por Florent Coste (França) e Richard Freyberg (USA).

O duplamente citado ano foi palco, assim, de marcantes iniciativas de Houli, 
culminando com sua admissão como assistente na 5a cadeira de clínica médica 
da faculdade em que se formou, cujo catedrático era o saudoso professor Luiz 
Capriglione, com sede no Hospital Moncorvo Filho. Ali esteve até 1954, quando, 
por morte do referido mestre e ascensão à cátedra do professor Edgard Maga-
lhães Gomes, transferiu-se para o serviço deste, no Hospital Geral da Santa Casa 
de Misericórdia do Rio de Janeiro.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Jacques Houli1
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Com o apoio deste insigne e devotado nome da medicina brasileira e um 
dos patronos da Academia Brasileira de Reumatologia, Jacques Houli instalou 
o departamento de reumatologia e doenças ósseas. Nele, com Roimicher, Jacob 
Gamarski e uma equipe em que estavam ortopedistas, radiologistas e anátomo-
-patologistas, haveria de desenvolver pesquisas e trabalhos em número incon-
tável e da melhor qualidade; como fundamentaram várias teses para concurso, 
a saber: Artrite Reumatoide (livre-docência em clínica médica – FNM, 1953), 
Osteoartrite de Joelho (concurso para catedrático de clínica médica – FNM, 
1956), além de monogra�ias consagradas, como Líquido Sinovial, Espondilite 
Reumatoide e Importância do Laboratório nas Doenças Reumáticas.

Destarte, capacitou-se para a extensa e brilhante atividade de magistério 
em nível de graduação e de pós-graduação. Neste campo foi um dos fundadores 
da Escola de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas e, naquele, teve seu ponto 
culminante no vitorioso concurso para professor catedrático de clínica médica 
da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, já então federalizada e com 
excelentes serviços no tradicional Hospital Gaff rée-Guinle.

Na Escola de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas teve ensejo de inaugurar, 
ainda no Serviço de Magalhães Gomes, as residências em reumatologia, pioneiras 
no Brasil, que formaram grandes especialistas, entre os quais Geraldo Gomes de 
Freitas (PE), Boris Klein (RJ), Aluysio Fellet (MG) e Geraldo Furtado (RN), dos 
primeiros tempos. Outros se seguiram: Edgard Atra (SP), Pinkwas Fistman (RJ), 
Francisco Conte (RJ) e Flamarion Gomes Dutra (RJ).

No campo da extensão universitária, Jacques Houli também deu início a 
ideias notáveis, como o curso de correspondência, nos anos cinquenta, patro-
cinado pelo Laboratório Labofarma, distribuindo aulas em folhetim a médicos 
por todo Brasil, num dos mais importantes trabalhos de divulgação do conheci-
mento das doenças reumáticas; e, de modo simples e didático, desmisti�icando a 
matéria, até então do domínio de uns poucos iluminados. Tal curso seria reuni-
do no volume Manual de Reumatologia (1958) ao alcance da grande maioria 
de clínicos gerais do Brasil.

Por muitos anos, seus Cursos de Extensão foram frequentados por um 
sem-número de estudantes e médicos, reumatologistas ou não. Assim, colocam 
Houli no topo daqueles que concorreram para o conhecimento e a prática da es-
pecialidade. Tampouco deixam de ser extensão universitária os livros didáticos 
que, além das teses atrás referidas, ele publicou, ressaltando-se Reumatologia 
Clínica (1973) e Semiologia Clínica (1978).

Há de se enfatizar que Jacques Houli publicou cerca de oitocentos trabalhos 
científicos no Brasil, Inglaterra, Suécia, França, Portugal, Estados Unidos, 
Uruguai, Chile e Espanha.

Houli foi um pro�issional completo, preocupado com o ensino e a prática da 
especialidade que abraçou, mas não descurando de outros aspectos de cunho 
sociocultural. Vale assim ressaltar seu interesse pelo ensino médico como 
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um todo, ao ser membro atuante da Associação Brasileira de Escolas Médicas 
(Abem), frequentando reuniões e congressos; e, graças a sua atuação, a convite 
da Organização dos Estados Americanos (OEA, 1971), foi aos Estados Unidos 
estudar a Educação Médica que resultou na obra notável: Ensino Médico no 
Brasil, publicada pelo Ministério da Educação e Cultura.

Antes, em suas andanças reumatológicas, já estivera na América do Norte, 
bene�iciário que foi, em 1954, de uma bolsa (fellowship) da Fundação Kellog e do 
American College of Physicians. Esteve então com Bauer (Harward) e Jacobson 
(Cornell); para depois, na Europa, colher ensinamentos de Bywaters (Londres), 
De Sèse (Paris) e Goslings (Holanda).

Toda uma vida dedicada ao estudo e ao trabalho médico valeu-lhe prêmios 
e honrarias; como dois de seus livros, que foram laureados pela Academia Na-
cional de Medicina com o Prêmio Azevedo Sodré (1953 e 1954). 

Jacques Houli foi membro honorário da Academia Brasileira de Medici-
na Militar; titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do American College of 
Physicians. Da Fundação Kellog recebeu a medalha Sigismundus Albicus. Foi 
agraciado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de 
Pernambuco e membro honorário das Sociedades de Reumatologia do Brasil, 
Argentina, Uruguai, Itália e Checoslováquia; e membro correspondente da 
Academia Cearense de Medicina.

Da Sociedade Brasileira de Reumatologia foi presidente (1960-1962), dando 
início às reuniões anuais, entre os congressos, e que seriam as precursoras das 
atuais jornadas. Foi também membro fundador e presidente da Sociedade de 
Reumatologia do Rio de Janeiro (ex-estado da Guanabara), em 1958.

Jacques Houli tinha personalidade multifária, sendo também escritor, poeta 
e pintor dos mais festejados.

Por final, reunir-se-ia a Caio Villela Nunes, Waldemar Bianchi e Israel 
Bonomo, para fundarem a Academia Brasileira de Reumatologia, da qual é 
titular-fundador e patrono da cadeira no 7.
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CADEIRA NO 21 – SEGUNDO OCUPANTE

Grimaldo Carvalho1

Grimaldo Carvalho nasceu em 2 de abril de 1918. Foi professor de citolo-
gia do Hospital Universitário Gaff rée-Guinle da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (Uni-Rio). Atuou também em três renomadas instituições dos 
Estados Unidos da América (EUA), sendo professor de ginecologia, obstetrícia 
e citologia da Tuffs University – Boston, Massachusetts; professor de citologia e 
chefe da clínica de prevenção de câncer (Anaplasia Clinic) do Medical College of 
Virginia – Richmond, Virginia, e cientista em pesquisa de câncer do Roswel Park 
Memorial Institute – Buff alo, New York.

Por ocasião de sua estadia nos EUA, travou amizade com o renomado mé-
dico Georgios Papanicolaou (1883-1962), descobridor do exame de “prevenção 
do câncer” do colo do útero na mulher.

Dentre os trabalhos que escreveu tem-se como ilustração sua coautoria no 
“Associaçäo T. vaginalis e G. vaginalis: Variações nos Efeitos Epiteliais” [DST – J. 
Bras. Doenças Sex. Transm. 11(1): 4-10, 1999].

Grimaldo Carvalho é membro das seguintes entidades: Academia Interna-
cional de Citologia; Sociedade Brasileira de Citologia e Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões (emérito).

Tomou posse em 22 de novembro de 1996, como segundo ocupante da 
cadeira no 21 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a 
patronímica de Oswaldo Cruz.

Em 23 de setembro de 2005, aos 87 anos, teve o destaque de ser entrevistado 
no programa do Jô Soares. Dentre as informações que deu, referiu que, antes de 
terminar a Faculdade de Medicina, alistou-se nas Forças Armadas e serviu na 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Grimaldo Carvalho1
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Itália, durante a II Guerra Mundial. Sobre esse período guardou inúmeras histórias 
curiosas. Ademais, mencionou que gosta de contar piadas.

Grimaldo Carvalho publicou as seguintes obras voltadas à medicina: Cito-
logia do Trato Genital Feminino (1a edição em 1976, em coautoria com Jean 
McLauchlan Carvalho; 2a edição em 1988; 3a edição em 2002; e 4a edição em 
2008); Citologia da Mama e Correlações Histopatológicas em coautoria com 
Nisio Marcondes Fonseca (2a edição em 1992); Perguntas e Respostas Comen-
tadas em Citologia do Trato Genital Feminino (1995); Citologia Oncológica 
(1993); Citologia Oral (2002); Atlas de Citologia: Malignidade e Pré-Malig-
nidade (2004).

Escreveu também as seguintes obras literárias: Pingos D’Água; Os Três 
Lázaros (1988, teatro); Sozinho (1995); O Dr. Está na América (1996); Cenas 
Cariocas (1996); Energia Suprema: Teoria Energética Universal (2002) e 
Sombra, Penumbra, Luz (2003). 
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CADEIRA NO 22 – PATRONO

Jorge de Lima1

1893-1953

Jorge Matheos de Lima nasceu em União dos Palmares – AL, em 23 abril de 
1893. Era �ilho de um rico comerciante. Fez os primeiros estudos em sua cidade 
natal. Em 1902, mudou-se com a mãe e os irmãos para Maceió, onde, no colégio 
dos Irmãos Maristas, continuou seus estudos.

Nascido na região onde existira o Quilombo de Palmares, Jorge de Lima vi-
veu os primeiros anos da infância entre a casa grande do engenho de seu pai e 
o sobrado da família. Dizia que fora aos 8 anos visitar a Serra da Barriga, local 
em que Ganga Zumba instalara o famoso quilombo de escravos, mais tarde go-
vernado por Zumbi, onde, pela primeira vez, sentira-se tocado pela poesia. Essa 
paisagem da infância, a lembrança das mães-pretas e as marcas da cultura negra 
estariam presentes em toda sua obra.

Suas primeiras poesias foram escritas aos sete anos. O soneto “O Acendedor 
de Lampiões”, seu primeiro sucesso literário, foi composto aos 13 anos e di-
vulgado quando contava com 17. Desde então seu nome passou a circular nos 
meios literários.

Com o intuito de estudar medicina, transferiu-se para Salvador, em 1909. 
No terceiro ano do curso, foi morar no Rio de Janeiro, graduando-se em 1914, 
ano em que publicou seu primeiro livro, XIV Alexandrinos, com poemas parna-
sianos. Na ocasião, contava com apenas 21 anos de idade! 

Retornou a Maceió, em 1915, onde clinicou em consultório próprio e, pa-
ralelamente, lecionou na escola normal estadual da cidade, chegando a ser seu 
diretor. Ocupou outros cargos públicos estaduais, como o de diretor-geral da 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Jorge de Lima1
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instrução pública e saúde. Mantinha constante interesse pelas artes plásticas e 
pela literatura.

Em 1925 casou-se com Adila Alves de Lima. Interessou-se pela política, sendo 
eleito, em 1926, deputado federal pelo Partido Republicano de Alagoas.

Em seu terceiro livro, Poemas (1927), já apresentou poemas escritos em 
versos livres e linguagem coloquial. Nessa virada, os temas clássicos também 
dão lugar a memórias da infância e da região natal. Em seguida vieram Novos 
Poemas (1929), inspirado, sobretudo, no folclore negro, com textos in�luencia-
dos pelo regionalismo. Esse livro inclui o poema “Essa Nega Fulô”, o qual narra a 
história de uma negra que toma conta de sua sinhá e que aos poucos, meio sem 
querer, vai tomando conta do coração de seu sinhô. Em decorrência, ela é vítima 
do cruel e despótico ciúme da sinhá, que a acusa de roubo e a faz passar pelos 
mais terríveis suplícios e torturas. Alguns de seus versos vivem na memória e na 
alma de milhões de brasileiros: Ora, se deu que chegou / (isso já faz muito tempo) 
/no banguê dum meu avô / uma negra bonitinha, / chamada negra Fulô. / Essa 
negra Fulô! / Essa negra Fulô!

A Revolução de 1930 deu início a um período de insegurança e perseguição 
política. Após sofrer um atentado, do qual escapou milagrosamente, Jorge de 
Lima foi para a cidade do Rio de Janeiro, onde exerceu a medicina, dedicando-se 
especialmente à população carente. Durante a gripe espanhola sofreu esgota-
mento nervoso. Defendeu tese sobre os serviços de higiene na capital federal. Aí 
teve seus primeiros contatos com escritores e artistas. Seu consultório tornou-se 
também ateliê de pintura e ponto de encontro de intelectuais.

Em 1935 converteu-se ao catolicismo, o que deu re�lexos fortes em sua obra. 
Esteve vinculado à segunda geração do Modernismo, sendo um dos mais conhe-
cidos e prestigiados autores da literatura nacional. Em 1939, passou a se dedicar 
também às artes plásticas, participando de algumas exposições.

Do ponto de vista literário Jorge de Lima escreveu ensaios, biogra�ias, ro-
mances, mas se notabilizou particularmente como poeta, sendo um dos mais 
completos da língua portuguesa. Passou a ser considerado o “Príncipe dos Poetas 
de Alagoas”.

Sua obra divide-se em três fases distintas: a primeira de cunho parnasianista2/
simbolista3; a segunda, quando aderiu ao movimento modernista; e a terceira, 

2. Parnasianismo foi uma escola poética que cultivava a objetividade e a perfeição da 
forma, em reação ao lirismo dos românticos.

3. Simbolismo foi um movimento literário e artístico do �im do século XIX, que surgiu 
na França como reação contra o Realismo e o Parnasianismo e que, por sua visão sub-
jetiva, simbólica e espiritual do mundo, situava o valor da obra de arte não na tradução 
�iel da realidade, mas sim na combinação subjetiva de sentimentos e de pensamentos, de 
�iguras e de formas regidas por leis próprias.
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quando seus livros exibiram crítica social, matizes surrealistas4, pulsão meta�í-
sica e religiosa, notadamente católica.

Jorge de Lima era inventivo, engenhoso, disposto a experimentalismos e ex-
tremamente sensível ao drama humano. Foi um dos maiores tradutores da alma 
brasileira. Capaz de dar profundidade ao pueril e doçura ao trágico, sua poesia 
envolve e contamina o leitor num clima de busca essencial.

Em 1935, após sua conversão ao catolicismo, escreveu Tempo e Eternida-
de, em parceria com Murilo Mendes, e Túnica Inconsútil (1938). Nesses livros, 
o sentimento religioso presente em toda sua obra ganha feições efetivamente 
cristãs, sob o lema “restauremos a poesia em Cristo”. Em 1940, em prefácio 
à primeira edição espanhola de seus Poemas, Georges Bernanos exaltou seu 
alcance universal.

Em 1940, lecionou literatura na Faculdade de Filoso�ia da Universidade do 
Brasil. Em 1943, Jorge de Lima publicou o álbum de fotomontagens A Pintura 
em Pânico e, nesse ano, também escreveu Mira Celi.

 Não obstante a importância de sua obra e de sua fama como escritor, tentou, 
por quatro vezes, de 1937 a 1945, uma vaga na Academia Brasileira de Letras, 
sem que fosse por ela aceito. Nessa época, Jorge de Lima circulava nos meios 
intelectuais com o chamado “grupo dos alagoanos”, dele fazendo parte Aurélio 
Buarque de Holanda Ferreira, Graciliano Ramos e José Lins do Rego.

Em 1945, �iliou-se à União Democrática Nacional e, em 1947, elegeu-se 
vereador do Rio de Janeiro (Distrito Federal), chegando a ser o presidente da 
Câmara dos Vereadores no ano seguinte.

Em 1947 publicou Poemas Negros, onde que traçou a trajetória do negro 
no Brasil, a partir de seus orixás, mitos e personagens. Nesse título continha, 
além de 16 poemas já publicados em outros livros, 23 inéditos. Gilberto Freyre, 
em seu prefácio, assim se expressou: “Jorge de Lima é um dos maiores poetas 
brasileiros de todos os tempos, enriquece o brasileiro das áreas menos coloridas 
pela in�luência africana, com a expressão poética de sua experiência de nordesti-
no de banguê, nascido e criado perto dos últimos ‘pombais negros’ (...). Ao mesmo 
tempo ele põe o estrangeiro que se aproxima da poesia brasileira em contato 
com uma das nossas maiores riquezas: a interpretação de culturas, entre nós tão 
livres, ao lado do cruzamento de raças”.

Em 1952 publicou Invenção de Orfeu, o grande poema da brasilidade, uma 
epopeia lírica, onde o poeta é o herói que atravessa o tempo e o espaço, buscan-
do evitar a queda diante das vicissitudes do mundo. 

4. Surrealismo ou suprarrealismo foi um movimento literário e artístico lançado em 
1924, pelo escritor francês André Breton (1896-1966), que se caracterizava pela expres-
são espontânea e automática do pensamento (ditada apenas pelo inconsciente) e, deli-
beradamente incoerente, proclamava a prevalência absoluta do sonho, do inconsciente, 
do instinto e do desejo e pregava a renovação de todos os valores, inclusive os morais, 
políticos, cientí�icos e �ilosó�icos.
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Jorge de Lima ganhou o Grande Prêmio de Poesia da Academia Brasileira 
de Letras. Deixou também uma importante obra em prosa, onde se destacam os 
romances A Mulher Obscura (1939), obra de conteúdo mítico que fala sobre a 
busca da bem-amada, um dos temas reincidentes no universo do autor; O Anjo 
(1934), um experimento surrealista ou super-realista, e, sobre todos, Calunga 
(1935), romance social que recria o retorno de um homem à terra natal, depois 
de anos na cidade grande. A trajetória do protagonista identi�ica-se com o próprio 
Nordeste do Brasil e suas relações de poder desiguais.

A poesia de Jorge de Lima, que mereceu ensaios entusiasmados de grandes 
homens das letras como Mário Faustino, Otto Maria Carpeaux, Gilberto Freyre 
e Roger Bastide, tornou-se indispensável em antologias, sendo objeto de estudo 
nas universidades. 

Em 1953, meses antes de morrer, gravou poemas para o Arquivo da Pala-
vra Falada da Biblioteca do Congresso de Washington, nos Estados Unidos da 
América. 

Jorge Matheos de Lima que foi médico, político, romancista, ensaísta, tra-
dutor, pintor e, particularmente, grande poeta, teve uma trajetória polimór�ica 
com muitos e sucessivos rótulos estéticos: modernista, regionalista, nativista, 
“cantor da poesia negra e do folclore”, neossimbolista, místico-realista e “po-
eta cristão”. Morreu em 15 novembro de 1953, aos 60 anos, na cidade do Rio 
de Janeiro.

Outras obras suas em versos são: O Mundo do Menino Impossível (1925); 
Poemas Escolhidos (1932); Livro de Sonetos (1949); Obra Poética (1950); 
Castro Alves – Vidinha (1952); e, em romances: Salomão e as Mulheres 
(1927) e Guerra Dentro do Beco (1950).

Escreveu também ensaios, livros de história e biogra�ias: A Comédia dos 
Erros (1923); Dois Ensaios (Proust e Todos Cantam sua Terra, 1929); An-
chieta (1934); Rassenbildung und Rassenpolitik in Brasilien (1934); História 
da Terra e da Humanidade (1937); Vida de São Francisco de Assis (1942); 
D. Vital (1945); e Vida de Santo Antonio (1947).
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CADEIRA NO 22 – FUNDADOR

Dagmar Aderaldo Chaves1

1908-2002

Dagmar Aderaldo Chaves nasceu em Mombaça (CE), em 15 de julho de 1908. 
Era �ilho do capitão José Laurindo de Araújo Chaves e de Maria Etelvina Aderal-
do Chaves. Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, 
em 1932, e especializou-se em ortopedia e traumatologia.

Casou-se com Rosa Peres Chaves de cujo conúbio nasceu Antônio Fernando 
Peres Chaves, que se tornou também médico ortopedista e professor da Facul-
dade de Medicina de Vassouras; docente-livre da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense, mas veio a falecer precoce-
mente, em 1975, aos 37 anos. O casal também criou e educou a sobrinha, Maria 
de Fátima, �ilha da irmã de Aderaldo, Zilda, que foi casada com Cícero César de 
Araújo, também ortopedista.

Dagmar Aderaldo Chaves foi aprovado nos concursos para professor cate-
drático da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), em duas etapas, onde se tornou professor emérito; para docência e cá-
tedra na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), onde se tornou professor emérito; no concurso de títulos para 
a Faculdade Fluminense de Medicina da Universidade Federal Fluminense e no 
concurso de títulos para a Faculdade de Medicina de Vassouras (RJ) da Funda-
ção Sul Fluminense, onde se tornou professor emérito.

Na vida universitária organizou e che�iou os serviços de ortopedia e trau-
matologia do Hospital Pedro Ernesto e do Hospital Antonio Pedro; idealizou e 
organizou o Hospital Estadual Anchieta, onde foi diretor e chefe de serviço de 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

gmar Aderaldo Chaves1
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ortopedia e traumatologia durante 31 anos; organizou e fundou o serviço de 
ortopedia e traumatologia da Faculdade de Medicina de Vassouras (RJ).

Ingressou como membro titular da Academia Nacional de Medicina, em 5 de 
agosto de 1954. Nesse sodalício foi 2o vice-presidente, tesoureiro e presidente 
da secção de cirurgia. Foi ainda diretor do departamento de tuberculose da Se-
cretaria de Saúde do Rio de Janeiro e membro do Conselho Nacional de Saúde.

 Dentre outras entidades cientí�icas que participou e os cargos que ocupou 
salientam-se: diretor da secção de ortopedia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
(1959-1961); presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatolo-
gia (1961-1963), sendo o presidente, em 1963, do XVI Congresso da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Rio de Janeiro; titular e emérito da 
Academia Nacional de Medicina Militar; titular e emérito da Academia Brasilei-
ra de Reabilitação; titular e honorário da Academia Fluminense de Medicina; 
titular e honorário da Academia Cearense de Medicina; emérito e presidente 
honorário da Sociedade Internacional de Cirurgia Ortopédica e Traumatológica 
(Sicot), sendo o presidente, em 1981, do XV Congresso Mundial dessa entidade; 
presidente honorário da Sociedade Internacional de Reabilitação e professor 
honorário do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas.

Dagmar Aderaldo Chaves foi galardoado com o prêmio Alfred Jurzykowski 
da Academia Nacional de Medicina e com a comenda Pedro Ernesto (2000).

Dentre as entidades culturais de que participou e os cargos que ocupou des-
tacam-se: presidente da Academia Carioca de Letras (1987-1997);  fundador e 
primeiro presidente da Academia Cearense de Ciências, Letras e Artes do Rio de 
Janeiro; presidente e presidente de honra da Academia Guanabarina de Letras; 
titular-fundador da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames); ho-
norário da Academia Brasileira de Literatura; titular e honorário da Academia 
de Brasileira de Trovas; titular e honorário do Cenáculo Brasileiro de Letras; 
titular e honorário da Academia Pan-Americana de Letras; titular e honorário da 
Academia Luso-Brasileira de Letras; titular e honorário do Instituto Brasileiro 
de Cultura Hispânica e titular e honorário da Academia Cearense de Letras.

Dagmar Aderaldo Chaves além de professor universitário foi intelectual, 
orador, conferencista, ensaísta, poeta, biógrafo e publicista. Faleceu na cidade 
do Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 2002, aos 93 anos de idade.

São de sua lavra as obras: Carta do Irmão para os Padres e Irmãos de 
Coimbra (epistologra�ia, sem data); Quadrinhos (poesias, 1983); Atividades 
Culturais (discursos, conferências, artigos, pronunciamentos, apreciação 
de livros – 1984, 403 páginas); Atividades Culturais (discursos, conferên-
cias, artigos, pronunciamentos, apreciação de livros, cartas, dados históricos, 
biográ�icos, prefácios – 1987, 403 páginas); Atividades Culturais (discursos, 
conferências, artigos, pronunciamentos, apreciação de livros – 1990, 240 pá-
ginas) e O Bem-Aventurado José de Anchieta, S. J. – Vida e Obra: Dados 
Anchietanos (1a edição, 1992 e 2a edição, 1996).
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CADEIRA NO 22 – SEGUNDA OCUPANTE

Inaura Carneiro Leão1

Inaura Vaz Carneiro Leão nasceu na cidade de Recife (PE), em 2 de fevereiro 
de 1919. Sua formação escolar e intelectual foi in�luenciada pela pro�issão de 
seu pai, Adolpho G. Carneiro Leão – �iscal do consumo federal –, na medida em 
que as contínuas mudanças, devido às suas transferências de cidades e estados, 
a levaram estudar em vários estabelecimentos de ensino e a viver diferentes 
experiências de convívio humano.

Fez seus primeiros estudos em sua cidade natal, concluindo-os em Belém do 
Pará e no Liceu do Ceará. Ainda em Fortaleza, formou-se professora pela Escola 
Normal Justiniano de Serpa. Com a mudança para Curitiba, fez vestibular para 
medicina na Universidade do Paraná, e aí estudou até o 4o ano (1944). Em 1945, 
transferiu-se para Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil (RJ), con-
cluindo o curso regular em 1946.

Inaura Vaz Carneiro Leão fez vários cursos de especialização em psiquiatria 
e psicanálise. Ingressou, por concurso, no Serviço Nacional de Doenças Mentais, 
posteriormente denominado Disan, em 1947, como psiquiatra. Prosseguiu suas 
atividades de pesquisa e realizou vários trabalhos cientí�icos. Participou da funda-
ção da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Psi-
canálise (RJ, 1980), da qual se tornou membro efetivo e analista didata. Integrou, 
igualmente, como membro efetivo a Internacional Psychoanalysis Association.

Inaura Carneiro Leão introduziu no Brasil, em 1980, a psicologia psicanalítica 
do self. De acordo com a psicanalista Beatriz Breves, a psicologia psicanalítica do 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. Os dados foram extraídos 
em sua maior parte do livro “Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras” de Nelly Nova-
es Coelho, Editora Escrituras – São Paulo, página 281, 2002. 

naura Carneiro Leão1
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self é uma “teoria construída em cima da experiência, ou seja, daquilo que ana-
lista e paciente sentem; e, ainda, por introduzir o ‘colorido’ da visão humanista 
na psicanálise, ela estaria, mesmo que de forma indireta e não explícita, bastante 
integrada com a ciência do sentir”. 

Entre os inúmeros cargos administrativos que exerceu estão os de secretária 
do Copal – Conselho Coordenador das Organizações Psicanalíticas da América 
Latina (atual Fepal) e vice-presidente da Internacional Psychoanalysis Associa-
tion (1987-1989).

Realizou intercâmbios cientí�icos com o Uruguai, Colômbia, Peru, México, 
além de estados do Brasil, particularmente, Rio Grande do Sul. Seus trabalhos 
cientí�icos, desde os tempos de estudante, mereceram destaques e citações.

Inaura Vaz Carneiro Leão publicou inúmeros trabalhos cientí�icos em por-
tuguês, espanhol e inglês, dentre eles: “Considerações Técnicas sobre o Trata-
mento Psicanalítico dos Pacientes Esquizoides” (1994) e “Re�lexões Psicanalíticas 
sobre a In�luência das Imagens Pictóricas e Virtuais no Psiquismo Humano no 
Final deste Milênio” (1999).

Paralelamente à sua atividade pro�issional e cientí�ica, dedicou-se desde 
jovem à escrita de poesias, publicando, esporadicamente, seus poemas na im-
prensa ou revistas de vários estados. 

Estreou com o livro Sonhos e Realidades (poemas, 1941), época em que 
ingressara na faculdade de medicina. Bem recebido pela crítica, esse livro lhe 
valeu a eleição como membro da Academia de Letras José de Alencar (Curitiba) 
e da Confraternidad Universal Balzaciana (Montevidéu).

Em 1942 escreveu uma obra em prosa intitulada Discursos (discursos e 
sermões – textos doutrinários e moralizantes).

Foi membro do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro que a credenciou 
para representá-lo em Montevidéu e Buenos Aires, a �im de fomentar o inter-
câmbio cultural entre o Brasil e aqueles países vizinhos. 

Inaura Vaz Carneiro Leão era membro da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ). Nessa enti-
dade foi premiada, em 1992, na categoria de contos e atuou como secretária na 
gestão de Paulo Silva de Oliveira (Paulo Fatal, 1998-1999). Tomou posse em 18 
de novembro de 1995, na cadeira no 22 da Academia Brasileira de Médicos 
Escritores (Abrames), sob a patronímica de Jorge Matheos de Lima.

Em 1990 publicou Mergulho no Azul (poesias), que teve muito boa aco-
lhida pela crítica (Olga Savary, Stella Leonardos, Lurdes Sarmento, Lúcia Aizim, 
Roberto Bittencourt Martins, entre outros). Em 1993 publicou seu último livro 
de poesias Inventário dos Sonhos.

A poesia humanística de Inaura Vaz Carneiro Leão pertence à linhagem da-
queles que, comungando com a grande aventura do homem, buscam o próprio 
eu em suas relações com o outro, num visceral impulso de doação e solidarieda-
de humana.
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CADEIRA NO 22 – TERCEIRO OCUPANTE

Adonis Carvalho1

Adonis Reis Lira de Carvalho nasceu na cidade do Recife, em 7 de janeiro de 
1928. Fez o curso secundário no Ginásio Leão XIII e no Colégio Oswaldo Cruz. 
Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, 
em 1950, como aluno laureado.

Foi acadêmico da clínica de propedêutica médica e do Hospital do Pronto-
-Socorro. Realizou pós-graduação na Universidade de São Paulo, em 1951, e, já 
como patologista, fez fellowship pelo M. D. Anderson Cancer Center, em Houston, 
Texas (EUA, 1955), e no departamento de anatomia patológica do Royal Marsden 
Hospital, em Londres (Inglaterra, 1959).

Dentre os seus mestres que mais in�luência sobre ele exerceram destacam-se, 
em ordem cronológica: Aluízio Bezerra Coutinho, Arnaldo Marques, Joaquim 
Cavalcanti, Ruy João Marques, Raimundo de Barros Coelho e Alvan G. Foraker, 
este último, o seu predileto. 

Dedicou-se durante toda a sua vida ao ensino médico, especialmente da 
anatomia patológica. Entre as suas principais realizações estão: a introdução da 
moderna patologia cirúrgica em Pernambuco e a pós-graduação em anatomia 
patológica na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), instituição da qual 
foi galardoado com o título de professor emérito.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, que muito agradece a maior parte dos 
dados aqui consignados, gentilmente fornecidos pelo confrade Luiz de Gonzaga Braga 
Barreto, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Es-
tado de Pernambuco – Sobrames – PE (2004-2005 e 2006-2007). A redação seguiu estilo 
editorial do autor.

Adonis Carvalho1
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Das posições que ocupou destaca-se a presidência da Internacional Acade-
my of Pathology. Dentre as sociedades de que é membro fundador salienta-se a 
History of Pathology Society, com sede em Washington, DC (EUA).

Adonis Carvalho é casado com Cecy Maciel de Carvalho, de cujo conúbio 
nasceram dois �ilhos: Maria do Carmo Carvalho de Abreu e Lima, médica, 
também anatomopatologista, casada com o oncologista clínico, Evyo Abreu e 
Lima, e Marcus Carvalho, historiador, casado com a educadora Andréa Brito. 
Seus netos são Manuela, Paula, Luisa, Fábio e So�ia, sendo os dois primeiros 
estudantes de medicina.

Adonis Carvalho tem atuado nas áreas de anatomia patológica e de pato-
logia clínica, tendo predileção sobre os temas de proliferação celular, mitoses, 
regeneração hepática e morfometria. 

É membro da Sociedade Brasileira de Mastologia e membro titular-emérito 
e ex-presidente (1994-1997) da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Atual-
mente é patologista da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer. 

Na área cultural os seus maiores interesses têm sido os temas relacionados 
com a ética médica e a história da patologia. É membro da Sociedade Brasileira 
de Médicos Escritores – Regional do Estado de Pernambuco (Sobrames – PE) e 3o 
ocupante da cadeira no 22 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abra-
mes), sob a patronímica de Jorge de Lima. Dentre suas publicações destacam-se: 
“Sociedade de Internos dos Hospitais do Recife – Subsídios à sua História e a 
dos Congressos Médico-Acadêmicos no Brasil” (1959); “Manoel Arruda da Câ-
mara” (1974); “O Tema do Amor no Jazz, Estilo Nova Orleans” (1991); “Por uma 
Concepção de Medicina Arte-Ciência” (1992); “Uma Informação sobre Röentgen 
e o Centenário da Descoberta dos Raios X” (1995) e “História da Patologia em 
Pernambuco” (1999).
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CADEIRA NO 23 – PATRONO

Jorge Valente1

1904-1968

Jorge Valente nasceu na cidade de Salvador (BA), aos 22 de maio de 1904. 
Era �ilho de Adolfo Devoto Valente, funcionário público, e Angélica dos Santos 
Pereira Valente. Estudou em sua cidade natal no colégio Antonio Vieira e na Fa-
culdade de Medicina da Bahia. Diplomou-se em 1927 e exerceu a especialidade 
de urologia.

Em 1937 prestou concurso para a cátedra de urologia, mas perdeu para 
Lafayete Coutinho, médico e político. Conseguiu esse sonho apenas em 1962. 
Era um cirurgião arrojado. Introduziu em nosso meio técnicas estrangeiras de 
cirurgia urológica, tais como a do inglês Terence Millin – prostatectomia com 
hemostasia prévia –, tendo apresentado sua experiência num congresso da es-
pecialidade, em Londres, e a técnica de substituição da uretra com segmento de 
veia safena invertida.

Jorge Valente teve durante muitos anos seu consultório com 6 salas, no 3o 
andar do edi�ício Chile, à rua Chile, na capital baiana, onde atendeu a uma nume-
rosa clientela particular.

1. Foto e dados foram contribuições da acadêmica Coracy Teixeira Bessa; complementados 
pelo acadêmico Rigner Armentano Silva e redigidos segundo estilo editorial do autor. 
A acadêmica Coracy Teixeira Bessa obteve as informações de Eduardo Valente, segundo 
�ilho do patrono, bem como do professor José Santos Pereira Filho, que foi assistente e 
leal amigo do professor Jorge Valente.
O acadêmico Rigner Armentano Silva foi assistente do professor Jorge Valente na cadeira 
de urologia da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública.

Jorge Valente1
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De seu casamento com a senhora Zélia nasceram três �ilhos: Jorge Valente 
Filho, médico; Eduardo Valente, engenheiro; e Lucila Valente.

Filiou-se ao partido Socialista, tendo sido candidato a deputado, sem contudo 
ter sido eleito.

Juntamente com multifárias personalidades atuantes no cenário baiano, 
tais como André Negreiros (deputado estadual), Urcício Santiago2 e Santiago 
da Mota (higienistas); Antonio Simões (jornalista); René Guimarães, Aristides 
Novis Filho e Orlando Castro Lima (otorrinolaringologistas); padre Manoel 
Barbosa e padre Pinheiro (professor de �iloso�ia) – criaram a Fundação para o 
Progresso da Ciência e fundaram a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública 
– EBMSP, sediada no bairro de Nazaré, em Salvador, no hospital Santa Izabel 
da Casa de Misericórdia da Bahia. Nessa instituição de ensino, Jorge Valente, já 
tendo a livre-docência, foi o professor de urologia e diretor desde a fundação até 
a época de seu falecimento.

Da primeira turma de formandos da EBMSP, em 1958, fez parte Jorge Va-
lente Filho, criador da “Promédica”, empresa de assistência médica com planos 
de saúde.

Jorge Valente tinha personalidade marcante. Era temperamental, querelante, 
grande argumentador, excelente orador e precursor da “leitura dinâmica”. 

Rigner Armentano Silva, membro-fundador da cadeira no 23 da Academia 
Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), que escolheu Jorge Valente para 
ser seu patrono, pois fora seu assistente e admirador na cátedra de urologia da 
EBMSP, assim comentou a seu respeito: “percebi, de imediato, que estava lidan-
do com um homem íntegro, de personalidade marcante, cônscio do que queria 
e não media sacri�ícios para alcançar o seu objetivo. (...) Delineando destarte 
sua programação, assim executou, dedicando todo o tempo em que viveu aos 
serviços, com a nossa alto estima, e dele merecendo a mais estrita con�iança, ao 
tempo em que militava nas duas cátedras, contando sempre com a admiração e 
o respeito dos alunos e de todos os colegas das duas universidades, até quando 
ao Pai Eterno foi chegado o momento de o conduzir à sua glória, os alunos das 
duas faculdades de medicina perderam um grande mestre, dedicado e progres-
sista, e eu que lhes falo, em particular, confesso: um grande amigo”.

Jorge Valente faleceu em 22 de outubro de 1968, aos 64 anos, na capital 
baiana.

Em 1976, a empresa “Promédica” fundou um hospital, hoje com 141 leitos, 
em Salvador, atribuindo a ele o nome de hospital Jorge Valente.

2. Nota do autor: Urcício Santiago foi o fundador da cadeira no 47 da Academia Brasileira 
de Médicos Escritores – Abrames.
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CADEIRA NO 23 – FUNDADOR

Rigner Armentano Silva1

Rigner Armentano Silva nasceu na cidade de São Felix (BA), em 13 de maio 
de 1925. Seus genitores foram Francisco de Paula e Silva e Luzia Armentano 
Silva. Completou sua instrução primária na cidade de Cachoeira (BA). Seu curso 
secundário foi realizado no ginásio Bahia, hoje, Colégio Centra, concluindo-o 
em 1943.

Matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, em 1944, diplomando-se 
em 1949. Sua vida acadêmica foi dedicada à arte de curar, prestando serviços 
nos hospitais Santa Izabel, Pronto-Socorro da Bahia, Maternidade Climério de 
Oliveira e instituições médicas outras, que se valiam da colaboração acadêmica 
para prestar serviços à população.

Concluindo seu aprendizado, a cidade de Juazeiro (BA) foi seu primeiro 
campo de trabalho pro�issional. Nesse rincão são-franciscano atuou como clínico 
geral do Instituto de Aposentadoria dos Marítimos; cirurgião do hospital regio-
nal do Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) e, posteriormente, com outro 
colega, fundou um serviço de parto em domicílio, tendo o hospital regional como 
suporte para complicações obstétricas. 

Em 1954 o destino o levou para as barrancas do rio Paraná, na cidade de 
Tupy Paulista, onde permaneceu pelo curto prazo de dois anos, atendendo 
imigrantes de diversas nacionalidades, assim como nordestinos que para lá se 
transferiram em busca de melhores dias.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Rigner Armentano Silva; 
complementados no último parágrafo pelo acadêmico Helio Begliomini e redigidos 
segundo estilo editorial do autor.

igner Armentano Silva1



311

Voltou para Salvador premido por circunstâncias familiares. Aí, foi convidado 
para ser diretor e cirurgião do Hospital Regional de Canavieiras, zona litorânea 
no sul da Bahia, onde permaneceu por vários meses consecutivos. 

Retornou a Salvador e teve a oportunidade de integrar o corpo de assis-
tentes da clínica de urologia do Hospital Santa Izabel, sob a che�ia do professor 
Jorge Valente, tornando-se também assistente da cadeira de urologia da Escola 
Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), regida igualmente pelo insigne 
luminar Jorge Valente, que, aliado a outros abnegados, constituíram um marco 
inolvidável na fundação dessa casa de formação médica. 

Nessa ocasião, Rigner Armentano Silva foi aprovado em concurso público 
para ocupar o cargo de urologista do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos 
Comerciários, integrado posteriormente ao Serviço Nacional da Previdência 
Social.

De índole indômita e interessado numa versatilidade pro�issional, quali-
dades advindas do berço, não consentiam que Rigner Armentano Silva �icasse 
limitado a apenas uma área da medicina. Assim sendo, fazendo valer seus an-
tecedentes de vida acadêmica, pleiteou e assumiu o cargo de plantonista-chefe 
da Maternidade Thysila Balbino, atuando nessa instituição por muitos anos, e 
onde sedimentou os princípios que deram origem à sua primeira obra literária, 
abrindo caminho para as demais.

Após 1958, com o mesmo a�inco no desempenho de seu mister pro�issional, 
inopinadamente, uma vontade irresistível de escrever começou a tomar conta 
de seu “eu”, e, sem relutância, aceitou como se fora um rasgo extemporâneo de 
sua inteligência. Assim Rigner descreveu esse momento: obedecendo, pois, a esse 
impulso literário que pouco tempo necessitou para que lhe fosse permitido eluci-
dar sua causa, confesso que me sentia satisfeito quando relia e analisava o que ali 
fora conscientemente gravado; via-me, às vezes, forçado a confessar a mim mesmo 
que o tema em apreço me era totalmente estranho, e, assim mesmo, sem procurar 
fugir à rotina que me era imposta.

Rigner Armentano Silva escreveu as seguintes obras:
• O Doutor Sednugaf (1970). Constitui-se um libelo romanceado de 382 

páginas ao aborto provocado. Foi apresentado na X Jornada de Ginecologia e 
Obstetrícia, concorrendo ao prêmio Benfan, no tema “pro�ilaxia ao aborto pro-
vocado”, em 1972, na cidade de Curitiba (PR).

• A Fracassada (1982). Com 482 páginas romanceadas completa sua pri-
meira obra com relação à consumação do ato criminoso.

• Revelações do Doutor Cedrak. Com 191 páginas, mostra a relação da 
embriologia humana com a �iloso�ia meta�ísica – teoria da reencarnação do es-
pírito e outros temas pouco conhecidos da meta�ísica.

• Unidos pela Carne. Com 355 páginas romanceadas, aborda a esterilidade 
conjugal – seus aspectos �ilosó�icos, gravidez gemelar, xifópagos, meta�ísica em-
briológica, aventura, pirataria e duelo.
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• Sob os Olhos de Deus. Romance comemorativo ao centenário da abolição 
da escravatura, abordando aspectos históricos, personagens da época, música e 
nivelamento social pela cultura.

Rigner Armentano Silva tornou-se, em 26 de maio de 1989, membro titular-
-fundador da cadeira no 23 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abra-
mes), sob a patronímica de Jorge Valente.
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CADEIRA NO 24 – PATRONESSE

Francisca Praguer Fróes1

1872-1931

Francisca Barreto Praguer nasceu em 21 de outubro de 1872. Era �ilha do 
engenheiro croata de origem judia, Henrique Praguer, mineralogista e cons-
trutor, responsável pelas obras da ladeira da Montanha e do cais do Ouro, em 
Salvador (BA); e de Francisca Rosa Barreto Praguer (1836-1906), natural de 
Cachoeira (BA), mulher dedicada às letras e uma das pioneiras do Feminis-
mo na Bahia no século XIX, tendo participado da campanha em prol do “voto 
feminino”, além de ter sido autora de cartas, poesias e artigos feministas em 
publicações da época. 

A cidade de Cachoeira, localizada na mesorregião metropolitana de Salvador, 
possui importante papel na história do estado, desde a guerra pela independên-
cia, quando ali se instalou o “governo provisório”. Ao �inal do século XIX possuía 
uma ativa imprensa e vida cultural.

A família Praguer morava no bairro do Garcia, em Salvador, na chácara Pra-
guer, antiga residência do conde dos Arcos, hoje sede do colégio Dois de Julho.

Em 1888, com 16 anos, Francisca Barreto Praguer matriculou-se na Facul-
dade de Medicina da Universidade Federal da Bahia – UFBA, graduando-se em 
dezembro 1893, tendo sido – ao que consta – a quinta médica brasileira. Exerceu 
a ginecologia e a obstetrícia, trabalhando na maternidade Climério de Oliveira 
da UFBA e na clínica particular, com numerosa clientela.

1. Os dados biográ�icos foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Coracy Teixeira 
Bessa e complementados pelo acadêmico Helio Begliomini, que, igualmente, contribuiu 
com a foto. A redação seguiu estilo editorial do autor.

ancisca Praguer Fróes1
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Iniciou a publicação de artigos cientí�icos em 1895, na Gazeta Médica da 
Bahia, órgão conceituado e até então sem haver antes publicado qualquer pro-
dução feminista. Relatou um caso clínico de gravidez extrauterina.

Casou-se, em 16 de setembro de 1899, com o médico João Américo Garcez 
Fróes, de tradicional família baiana, formado na mesma faculdade, em 14 de 
dezembro de 1895, onde foi, mais tarde, professor catedrático, e cujo falecimento 
se deu em 17 de setembro de 1964.

Assim, seu nome de casada passou a ser Francisca Praguer Fróes. Desse conú-
bio foi mãe de um ilustre médico, Heitor Praguer Fróes (nascido em 25/7/1900 
e falecido em 25/10/1987), e do engenheiro Hélio Praguer Fróes (nascido em 
24/5/1907 e falecido em 10/5/1967).

Era mulher de baixa estatura �ísica com cerca de 1,59 metro. Sua participação 
na vida cultural da cidade foi grande e intensa. Franqueava sua residência, em 
reuniões semanais, às amigas e a qualquer mulher interessada em discutir temas 
de cunho feminista, artes, música e literatura, nas concorridas “tardes de chás e 
bolos”, aliás, pendor esse herdado de sua mãe. Frequentadora de cinemas e con-
certos, acompanhava seu esposo em viagens de estudos ao exterior, aproveitando 
para fazer estágios em hospitais estrangeiros, principalmente em Paris. O principal 
do seu tempo dedicava-o à pro�issão, exercida com dignidade e sucesso.

Escreveu vários artigos para a “Revista Feminista da Bahia”. Participou 
intensamente dos debates médicos e políticos sobre a mulher e seu papel na 
sociedade. Foi defensora do divórcio – talvez uma das primeiras a fazê-lo aber-
tamente, em artigo datado de 1917 – e preocupou-se com as questões de saúde 
tipicamente femininas.

Em 1931 foi eleita presidente da União Universitária Feminina, ligada à 
Federação Bahiana pelo Progresso Feminino, uma �ilial da Federação Brasileira 
pelo Progresso Feminino, fundada no Rio de Janeiro, em 1922, por Bertha Lutz, 
bióloga brasileira.

Euclides da Cunha, célebre autor de “Os Sertões”, que seria eleito em 1903 
o segundo ocupante da cadeira no 7 da Academia Brasileira de Letras, dedicou-lhe 
em 14 de outubro de 1897 o seguinte soneto escrito no álbum que a médica 
baiana mantinha:

Página Vazia

Quem volta da região assustadora
De onde eu venho, revendo inda na mente
Muitas cenas do drama comovente
Da Guerra despiedada e aterradora,

Certo não pode ter uma sonora
Estrofe, ou canto ou ditirambo ardente,
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Que possa �igurar dignamente
Em vosso Álbum gentil, minha Senhora.

E quando, com �idalga gentileza,
Cedestes-me esta página, a nobreza
Da vossa alma iludiu-vos, não previstes
Que quem mais tarde nesta folha lesse
Perguntaria: “Que autor é esse
De uns versos tão mal feitos e tão tristes?”

Francisca Praguer Fróes é a única mulher que teve a honra de receber o 
epíteto de patronesse da cadeira no 24 da Academia Brasileira de Médicos Escri-
tores – Abrames.

Faleceu em 21 de novembro de 1931, com 59 anos de idade, quando se en-
contrava no Rio de Janeiro, então a capital do país, participando do II Congresso 
Internacional Feminista.
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CADEIRA NO 24 – FUNDADORA

Coracy Teixeira Bessa1

Coracy Teixeira Bessa nasceu em Salvador (BA), aos 24 de novembro 
de 1935, na Maternidade Climério de Oliveira, bairro de Nazaré. É filha de 
Mário Bessa de Araújo, juiz de direito, formado pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), e de Olga Teixeira Bessa de Araújo, sobrinha de Anísio Teixei-
ra, educador. Tem três irmãos: Renato Teixeira Bessa, formado em direito 
pela UFBA; Virgínia Teixeira Bessa Gomes de Oliveira, ex-professora da Es-
cola Parque de Salvador (BA) e Nair Teixeira Bessa, artista plástica, formada 
pela Escola de Belas Artes da UFBA. Há quase 28 anos, Stavros Levendakos, 
grego-brasileiro, filho de pai grego, de Atenas, e de mãe brasileira, baiana, é 
seu companheiro.

Em virtude das transferências motivadas pela pro�issão do pai, residiu 
nas cidades de Caravelas, Rui Barbosa, Entre-Rios, Camaçari e, �inalmente, 
Salvador. Aos cinco anos de idade ingressou na Escola Municipal de Camaça-
ri (BA), onde o seu pai era juiz de comarca. Sua primeira professora foi Maria 
José Capinam. Aos oito anos ingressou no Colégio Bom Jesus da Ordem das 
Irmãs Missionárias do Bom Pastor. Aos onze anos, após o exame de admissão 
para o ginásio, cursou a primeira e segunda séries no Colégio São José da Or-
dem das Irmãs Franciscanas Portuguesas, completando o curso ginasial no
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, da professora Anfrísia Santiago. Fez o curso 
cientí�ico no Colégio Estadual da Bahia (Colégio Central Carneiro Ribeiro). 

Após exame vestibular, em 1954, ingressou na Escola Baiana de Medicina e 
Saúde Pública (EBMSP), então dirigida pelo professor Jorge Valente da Fundação 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Coracy Teixeira Bessa e 
redigidos segundo estilo editorial do autor.

T i i B 1
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Baiana para o Progresso da Medicina. Todo o seu curso médico foi ministrado no 
Hospital Santa Izabel da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. 

Enquanto estudante foi aspirante de obstetrícia na Maternidade Nita Costa 
e interna da Maternidade Antônio Balbino, ambas estaduais. Estagiou também 
no Hospital Aristides Maltez (HAM) da Liga Baiana Contra o Câncer.

Graduou-se em 3 de dezembro de 1959. Ingressou no HAM, inicialmente 
como triagista e plantonista e, posteriormente, como ginecologista. Nessa insti-
tuição trabalhou durante quinze anos, tendo chegado à che�ia do departamento 
de ginecologia e mama. Em 1960, foi indicada como assistente pelo professor 
Carlos Aristides Maltez, titular da cadeira de ginecologia da EBMSP, tendo regido a 
referida disciplina por dois períodos, durante o afastamento do catedrático por 
motivo de doença. Aí também trabalhou durante quinze anos. 

Em 1961 foi nomeada plantonista da Maternidade do Hospital Manoel Vi-
torino do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (Iapi). De-
pois de vários anos pediu transferência para o ambulatório do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos Bancários (IAPB) e, �inalmente, para a unidade 
de cancerologia do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), no HAM. 
Posteriormente, pediu demissão simultânea da EBMSP, do HAM e do INPS. 
Exerceu a clínica privada como obstetra e ginecologista por quatorze anos e, 
apenas como ginecologista, até 1993, tendo-se aposentado por tempo de ser-
viço, em 24 de janeiro de 1994.

Como atividades paralelas salienta-se que ingressou, em 1961, na Escola de 
Belas Artes, da UFBA. Cursou apenas o primeiro ano, abandonando no segundo 
ano, por total impossibilidade de conciliação de horários. Fez alguns trabalhos 
em colagens, tendo participado de uma mostra coletiva de artistas plásticos na 
Casa de Angola da Bahia, em novembro de 2005.

Em 1976, iniciou sua produção literária (contos). Porém, somente em 1983 
participou, pela primeira vez, de um concurso literário, obtendo a 2a colocação 
(medalha de prata) – ordem do mérito Visconde do Rio Branco – no concurso 
Literário Visconde do Rio Branco “O Conto que eu Conto”, promovido pela As-
sociação Mongeral, com o conto “O Homem de Papel”. Daí em diante concorreu 
em diversos concursos literários estaduais e nacionais, obtendo premiações nos 
gêneros: conto, poesia, crônica, dramaturgia e novela.

Alguns dos seus trabalhos premiados foram publicados em coletâneas. Suas 
premiações foram: 

1. Contos: 12 vezes em 1o lugar; 11 em 2o lugar; 13 em 3o lugar, além de 
menções honrosas. Um livro seu de contos, Mulheres Milenares (1996), obteve 
a 3a colocação no concurso Brasil-Portugal, no prêmio Hebron de Literatura, du-
rante o Congresso da União de Médicos Escritores e Artistas Lusófonos (Umeal), 
na cidade de Curia, Portugal.

2. Crônicas: 4 vezes em 1o lugar; 4 em 2o lugar; 4 em 3o lugar e algumas 
menções honrosas.
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3. Poesias: 4 vezes em 1o lugar; 1 em 2o lugar; 1 em 3o lugar e algumas 
menções honrosas.

4. Dramaturgia: 1 vez em 1o lugar e 1 em 2o lugar.
5. Novela: 1 menção honrosa.

Em 1980, após vestibular, ingressou no curso de sociologia da Faculdade de 
Ciências Humanas (FCH) da UFBA. Seu projeto de pesquisa para o encerramento 
do curso foi sobre a Mendicância em Salvador (BA). Diplomou-se em janeiro 
de 1987, mas não exerceu essa pro�issão.

Em setembro de 1984, participou do 29o Congresso Internacional de Escrito-
res Médicos, organizado pela Sociedade Helênica de Escritores, sob os auspícios 
do Ministério da Cultura e das Ciências, realizado em Gerakini – Chalkidiki, Grécia. 
Nessa ocasião, seu texto “Uma Proposta de Maior Participação para a Mulher 
Médica na Sociedade”, traduzido para o grego, foi lido em plenário pelo presidente 
da comissão organizadora do congresso, dr. J. Mouta�is, com tradução simultânea 
para o francês e o alemão, na Sessão II, no dia 20 de setembro de 1984.

Em março de 1985 o conto “O Homem de Papel”, traduzido para o grego, 
foi publicado no “Cristalia”, boletim trimestral no 78 da Sociedade Helênica de 
Médicos Escritores (Grécia), sob o título “Brasil, Bahia”.

Coracy Teixeira Bessa ingressou na Sociedade Brasileira de Médicos Es-
critores, em 1985, regional da Bahia, tendo sido presidente por dois mandatos 
(1986-1987 e 1988-1989), desligando-se em agosto de 2002.

Em setembro de 1988 foi escolhida para ser membro fundador da cadeira 
no 24 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames). Por sua vez, 
escolheu para ser sua patronesse a médica escritora baiana Francisca Praguer 
Fróes. Entretanto, não pôde comparecer na solenidade de instalação do sodalício 
com imposição das medalhas, ocorrida em 26 de maio de 1989.

No quadriênio 1989-1993 foi sócia efetiva da Associação de Jornalistas e 
Escritoras do Brasil (Ajeb), sob o no 397. Em abril de 1997 foi presidente do III 
Congresso Internacional da União de Médicos Escritores e Artistas Lusófonos 
(Umeal) realizado em Salvador (BA).

Em 1993 participou do Curso para Iniciantes em Teatro, ministrado por 
Hebe Alves, diretora teatral e professora da Escola de Teatro da UFBA. A seguir, 
fez parte do projeto “Maturarte” – Teatro Amador para a Maioridade – durante 
três semestres (1994-1995), como aluna-atriz e dramaturga, sob a orientação 
de Ed Anderson, Luzia Di Rezende e João Figueiredo.

Entre 1995 e 1996 como aluna-ouvinte extrao�icial, cursou as cadeiras de 
dramaturgia I e II com a professora Cleise Mendes, e a III com o professor Edwald 
Hackler, na Escola de Teatro da UFBA.

Em agosto de 1986 �iliou-se à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais 
(Sbat), tendo registrado cerca de trinta textos de dramaturgia de sua autoria. 
Dois deles, O Teleférico e Café da Manha, foram levados à cena, em leitura dra-
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mática, pelo projeto Contexto da Escola de Teatro da UFBA. Alguns outros foram 
encenados pelo projeto “Reluzir”, sucessor do “Maturarte”. 

Como sócia fundadora e dramaturga fez parte da Tangram – Companhia de 
Teatro, fundada em junho de 2000, desligando-se em abril de 2003.

Coracy Teixeira Bessa teve seu nome incluído, em verbete, no Dicionário 
de Autores Bahianos publicado, em 2006, pelo Governo do Estado da Bahia – 
Funcultura.

Assim de�ine sua temática em sua produção literária: de cunho sociológico, 
aborda questões de miséria, loucura e morte. Desfechos trágicos frequentes e, 
algumas vezes, traços de lirismo e ironia sutil.
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CADEIRA NO 25 – PATRONO

Miguel Couto1

1865-1934

Miguel de Oliveira Couto nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1o de maio 
de 1865. Era �ilho de Francisco de Oliveira Couto e de Maria Rosa do Espírito 
Santo. Viveu grande parte da infância em Niterói. Frequentou o Colégio Briggs, 
ingressando, a seguir, na Faculdade Nacional de Medicina no Rio de Janeiro. Mu-
dou-se para essa cidade, em 1883, quando cursava o quarto ano, ocasião em que 
se tornou interno e assistente dos professores José Pereira Rego e João Vicente 
Torres Homem na Santa Casa de Misericórdia. Graduou-se em 1885, defenden-
do a tese Da Etiologia Parasitária em Relação às Moléstias Infecciosas. 

Iniciou sua vida pro�issional do Estado de São Paulo, mas, em pouco tempo, 
retornou à cidade do Rio de Janeiro onde foi assistente de Silva Rabelo, na Santa 
Casa de Misericórdia. Nessa época clinicou também em Niterói, atuando no com-
bate a epidemias que assolavam a cidade, em 1887.

Assumiu, em 1891, por concurso, a cadeira de clínica propedêutica da fa-
culdade nacional de medicina e, em 1898, tornou-se lente da cadeira de clínica 
médica, substituindo Francisco de Castro, notável expressão da cultura médica 
no início do século XX.

Revolucionou as técnicas de ensino, montando laboratórios de exames e 
equipamentos de radiologia. Em 1912, projetou-se internacionalmente pela 
descrição da “síndrome de Miguel Couto”, que ocorre nos sopros cardíacos. Pes-
quisou sobre câncer, beribéri e impaludismo. Estudou o valor terapêutico das 
plantas e frutos da �lora brasileira.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Miguel Couto1
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Miguel Couto era poliglota e profundo conhecedor da língua portuguesa. Parti-
cipou de vários congressos de medicina nos quais se destacou pela sua competên-
cia pro�issional, sendo considerado um dos mais notáveis clínicos de sua época.

Apóstolo da educação nacional, combateu a imigração japonesa, pois con-
siderava que poderia vir a constituir sério perigo para o Brasil, em oposição ao 
pensamento do seu colega de medicina, o professor Bruno Lobo.

Miguel Couto, em sua época, era o mais conceituado clínico do Rio de Janei-
ro. Proferiu na Associação Brasileira de Educação, em 2 de julho de 1927, uma 
conferência em que apresentava um projeto sobre educação, largamente dis-
tribuído em todas as escolas normais e institutos pro�issionais da então capital 
federal. Nesse documento, foi sugerida a criação do Ministério da Educação, com 
dois departamentos: o do ensino e o da higiene.

Aos 14 de novembro de 1930, um decreto do chefe do governo provisório da 
república criava “uma Secretaria de Estado, com a denominação de Ministério da 
Educação e Saúde Pública, sem aumento de despesa”. Praticamente, o apelo de Mi-
guel Couto na Associação Brasileira de Educação começara a dar os seus frutos.

O famoso “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, lançado em 1932, 
reproduziu o que já pregara Miguel Couto cinco anos antes: Na hierarquia dos 
problemas nacionais, nenhum subleva em importância e gravidade o da educação.

Além de médico, professor, conferencista e escritor, Miguel Couto teve par-
ticipação na política. Fez parte do conselho consultivo do estado do Rio de Janeiro 
e, em 1933, elegeu-se deputado federal pelo partido Popular Radical do Rio de 
Janeiro e pelo partido Economista do Distrito Federal à Assembleia Nacional 
Constituinte, que elaboraria a Constituição de 16 de julho de 1934. Foi autor do 
dispositivo que obrigava a destinação de 10% das verbas orçamentárias federais 
para a educação e o ensino. Nessa condição continuou o eminente clínico a de-
fender suas ideias sobre educação e problemas da imigração japonesa.

Miguel Couto ingressou como membro titular da Academia Nacional de Me-
dicina em 10 de dezembro de 1896. Presidiu-a durante 21 anos consecutivos 
(1913-1934). Em sua homenagem o an�iteatro nobre desse imponente silogeu e 
o mais vetusto em atividade do Brasil recebeu seu nome. Foi também aclamado 
membro honorário da Academia Fluminense de Letras, em 1919, e, anos mais 
tarde, honrado como patrono da cadeira no 6 desse sodalício.

Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 9 de dezembro de 1916, 
na sucessão de Afonso Arinos. Foi recebido pelo acadêmico Mário de Alencar, 
em 2 de junho de 1919, sendo o terceiro ocupante da cadeira no 40. É também o 
patrono da cadeira no 13 da Academia Cristã de Letras.

Miguel Couto faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 6 de junho de 1934, 
aos 69 anos.

Escreveu as seguintes obras: Lições de Clínica Médica; Só há um Problema: 
a Educação. Sua tese de concurso intitulava-se “Dos Espasmos nas Afecções 
dos Centros Nervosos”. Possui também uma série de discursos pronunciados 
em cerimônias.
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CADEIRA NO 25 – FUNDADOR

Nilton Braga de Oliveira1

1907-1989

Nilton Mello Braga de Oliveira nasceu aos 8 de julho de 1907, na cidade do 
Rio de Janeiro. Era �ilho de Juvenal Ramos de Oliveira e Stella Mello Braga de 
Oliveira.

Cursou o primário nas escolas Tiradentes e Deodoro, e o ginásio no Colégio 
D. Pedro II. Aos 14 anos foi trabalhar como auxiliar de biblioteca da Academia 
Nacional de Medicina (ANM). Trabalhava, estudava e dava aulas particulares.

Graduou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), em 1934, quando apresentou a tese Bilirrubinemia Normal no 
Rio de Janeiro.

Enquanto acadêmico atuou como auxiliar extranumerário (1928) e ajudante 
(1931) do laboratório da Inspetoria de Pro�ilaxia da Lepra e Doenças Venéreas; 
interno do Hospital Pró-Matre (1933) e interno do professor I. Malaguera na 
Santa Casa do Rio de Janeiro (1933-1934).

Casou-se com sua antiga amiga do curso ginasial Maria Braga de Oliveira e 
desse conúbio nasceu sua �ilha, Nilma.

Depois de formado, exerceu os seguintes cargos e funções: médico do serviço 
de lepra do Centro de Saúde no 6 (1935); médico clínico do Ministério da Edu-
cação e Saúde Pública (1937); chefe de laboratório da fundação Gaff rée-Guinle 
(1938); chefe do posto no 29 da Legião Brasileira de Assistência – LBA durante a 
2a Guerra Mundial (1943); 1o tenente médico do Exército (R/2) por ocasião da II 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. 
Nota: Material obtido pessoalmente nos arquivos da insigne Academia Nacional de Me-
dicina na cidade do Rio de Janeiro.

ton Braga de Oliveira1
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Guerra Mundial (1943); chefe do serviço de nutrição e dietética da Secretária de 
Saúde e Assistência (1952); chefe de delegação de nutrólogos da Universidade 
do Brasil (1952); diretor de divisão de nutrição do departamento de serviços 
assistenciais da Superintendência de Serviços Médicos (Suseme, 1963); diretor 
de divisão executiva e técnica do departamento de assistência e educação ali-
mentar da Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab, 1967 e 1968); 
diretor do serviço industrial de alimentação da UFRJ (1970); médico contratado 
em pesquisas para a 2a cadeira de clínica médica da Faculdade de Medicina da 
UFRJ (1971) e assessor do gabinete do secretário municipal de saúde (1975).

Nilton Mello Braga de Oliveira interessou-se por estudos sobre a nutrição e 
assim fez, durante dois anos, o primeiro curso de nutrólogo criado no Brasil.

Já conhecido como nutricionista, foi convidado no governo de Carlos de La-
cerda como um dos diretores da Suseme para organizar os serviços de nutrição 
e dietética em todos os hospitais do antigo estado da Guanabara.

Foi professor de nutrição e metabologia da Ponti�ícia Universidade Católica 
(PUC – RJ); professor de dietética do Instituto de Nutrição da Universidade do 
Brasil; professor de dietoterapia da Escola de Enfermeiras Rachel Haddock 
Lobo (1955); professor de dietoterapia do Instituto Municipal de Nutrição; 
professor de gastrenterologia e nutrição da Sociedade Franco-Brasileira de Me-
dicina; professor da Escola Médica da Universidade Gama Filho; professor da 
Escola de Medicina Souza Marques e professor da Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro.

Nilton de Oliveira participou das seguintes entidades: Sociedade de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro (efetivo, 1941); Sociedade Brasileira de Gastrente-
rologia e Nutrição (1948); Associação Brasileira de Nutricionistas (honorário, 
1958); Sociedade de Endocrinologia e Metabologia do Rio de Janeiro (1961); 
Sociedade Médica São Lucas (1962); Sociedade de Medicina Escolar do Estado 
da Guanabara (titular-efetivo, 1965); Associação dos Diplomados pela Escola 
Superior de Guerra (1972): Associación Interamericana de Gastroenterología de 
Buenos Aires (titular, 1973); Sociedade Franco-Brasileira de Medicina (1974); 
Instituto dos Centenários (1982); Academia Nacional de Medicina (honorário, 
1984) e Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) na cadeira no 25, 
sob a patronímica de Miguel de Oliveira Couto (titular-fundador, 1989).

Nilton de Oliveira presidiu as seguintes entidades: conselho de assistência 
médica do Instituto de Previdência do Clero (Iprec); Sociedade Médica de São 
Lucas (1977-1978; 1979-1980 e 1981-1982); Sociedade Brasileira de Medicina 
Interna; Sociedade Franco-Brasileira de Medicina e Associação Brasileira de In-
dústria Farmacêutica (Abif).

Dentre os prêmios e títulos honorí�icos recebidos destacam-se: diploma de 
benemerência da Liga de Defesa Nacional; prêmio com o trabalho “Fotometria 
em Clínica” no Congresso Acadêmico de Medicina e Cirurgia (1933); prêmio 
Miguel Couto da Faculdade Nacional de Medicina (1937); láurea da Associação 
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Brasileira de Nutricionistas (1974); diploma de bons serviços do governador do 
estado da Guanabara (1974) e láurea da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro (1987).

Nilton de Oliveira fez trabalhos voluntários como médico no Seminário 
Arquidiocesano de São José (1944); Convento de Nossa Senhora do Cenáculo 
(1946); Instituto Mário de Andrade Ramos (1949); ambulatório de São Vicente 
de Paula da Paróquia Nossa Senhora da Glória (chefe, 1951); religiosas do Ins-
tituto da Santíssima Trindade (1960) e ambulatório da Paróquia de São Judas 
Tadeu (1967).

Nilton Mello de Braga Oliveira escreveu as seguintes obras: Dietoterapia 
na Prática Médica (1975) e Mumúrios e Sonhos (1987, crônicas, contos e 
poemas). Faleceu em 19 de julho de 1989, aos 82 anos. Foi o membro da Abrames 
que menor tempo atuou como titular, permanecendo nessa condição por apenas 
24 dias!
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CADEIRA NO 25 – SEGUNDO OCUPANTE

Deyler Goulart Meira1

Deyler Goulart Meira nasceu em 16 de julho de 1923, no antigo Estado da 
Guanabara. Era �ilho de Renato de Andrade Meira e de Izolina Goulart Meira. Fez 
o curso primário na Escola Pública Isabel Mendes e na Escola de Irmãs Maria 
Imaculada; a admissão no Ginásio Metropolitano; o ginásio no Colégio Dois de 
Dezembro e o cientí�ico no Colégio Arte e Instrução Souza Marques.

Cursou a Faculdade Fluminense de Medicina (FFM), graduando-se em 1951. 
Especializou-se em anestesiologia e em administração hospitalar, fazendo diver-
sos cursos de aprimoramento nessas disciplinas. Obteve o título de anestesiolo-
gia pela Associação Médica Brasileira (1954) e, após concurso, pela Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia (1959).

Foi aprovado para membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões com 
a monogra�ia Medicação Pré-Anestésica em Pacientes Pediátricos (1962) e 
para membro do Instituto Brasileiro de História da Medicina com a monogra�ia 
Daniel d’Almeida – Patrono da Anestesia no Brasil. Também, após concurso, 
foi aprovado para a che�ia do serviço de anestesiologia e gasoterapia do Hospital 
Estadual de Jesus, em 1967.

Deyler Goulart Meira participou de vários congressos, jornadas e ministrou 
diversos cursos tanto sobre temas de anestesiologia como de administração 
hospitalar. Fez parte de várias bancas examinadoras e de mesas-redondas; 
apresentou temas livres e ministrou palestras e conferências.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. 
Nota: Material gentilmente fornecido pela senhora Mercedes Azevedo, gerente admi-
nistrativa e �inanceira da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com sede na cidade do 
Rio de Janeiro.
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Dentre os principais cargos e funções que desempenhou salientam-se: che-
fe do serviço de anestesia, gasoterapia e metabolismo (1947-1963) e diretor 
(1963-1971) do Hospital Estadual Jesus; chefe do serviço de anestesia (desde 
1948), presidente do Centro de Estudos e diretor técnico (1966-1972) da So-
ciedade Espanhola de Bene�icência; chefe dos serviços de anestesia do Hospital 
de Clínicas Allan Kardec (1950-1965); do Hospital Pro Matre (1951-1958) e 
do Hospital Italiano (1958); responsável pela regulamentação e supervisão dos 
serviços de anestesia do Departamento Municipal da Criança e do Adolescente 
(Deca); diretor do Hospital Estadual Nossa Senhora do Loreto na Ilha do Governa-
dor (desde 1971); superintendente da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa 
de Bene�icência do Rio de Janeiro e professor consultor de anestesia pediátrica do 
departamento de pediatria e puericultura da Escola Médica do Rio de Janeiro.

Recebeu os seguintes prêmios e condecorações: prêmio “Rocha Lagoa” e 
“Estelita Lins” pelo Centro Acadêmico Barros Terra da FFM com o trabalho “Anes-
tesia com Entubação Endotaqueal” (1947); prêmio “Sinval Veras” da Sociedade 
de Anestesiologia do Estado da Guanabara com a monogra�ia História da Anes-
tesia no Brasil (400 páginas, 1963); medalha cultural Rocha Lima da Socieda-
de Paulista de História da Medicina (1966); honra ao mérito pela Associação 
Brasileira de Enfermagem – Secção do Estado da Guanabara – pelos relevantes 
serviços prestados à enfermagem (1968), e membro de honra da I Jornada de 
Médicos Residentes promovida pelo Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento 
da Secretaria de Saúde do Estado da Guanabara (1969).

Recebeu, igualmente, títulos de sócio honorário do Diretório Acadêmico da 
Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (1959) e do serviço de anestesia 
do Hospital Pro Matre.

Deyler Goulart Meira era membro das seguintes entidades: Sociedade Bra-
sileira de Anestesiologia (1948; reeleito sucessivas vezes a partir de 1964 como 
presidente da Comissão de Biblioteca e Museu); Sociedade de Anestesiologia do 
Estado da Guanabara (1958; 1o secretário em 1960-1961; presidente, em 1965, 
e presidente da comissão julgadora do prêmio Sinval Veras, em 1966); Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões (1962; membro da comissão de redação 1963-1965, e di-
retor de biblioteca e museu 1967-1969); Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro (1966); Sociedade Brasileira de Pediatria (1966); Associação Brasileira 
de Medicina; Associação Médica do Estado da Guanabara; Sindicato dos Médicos; 
Instituto Brasileiro de História da Medicina (diretor do museu 1966-1973 e diretor 
do departamento de anestesiologia) e Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 
– Regional do Estado da Guanabara (Sobrames – RJ, 1973).

Ingressou, em 28 de novembro de 1990, como segundo ocupante da cadeira 
no 25 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patroními-
ca de Miguel Couto. Na Abrames foi 1o tesoureiro no biênio 1994-1995.

Deyler Goulart Meira publicou diversos trabalhos nos periódicos: Revista 
do Hospital Estadual de Jesus; Revista Brasileira de Anestesiologia e Tribuna 
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Médica, atuando nessa revista como editor da secção de anestesiologia. Foi autor 
de 10 capítulos no livro “Temas de Cirurgia Pediátrica”.

São de sua lavra as seguintes obras: Anestesia Geral na Criança (1958); 
Temas de Cirurgia Pediátrica (1962); Contribuição à História da Aneste-
sia no Brasil (1968); Hospital Jesus – Subsídios à sua História (1971); Das 
Memórias de um Anestesista (1972); Vida e Obra de J. J. Cabral de Almeida 
(monogra�ia, 1980); Origens e Evolução da Anestesiologia Brasileira (1981); 
Bene�icência Portuguesa do Rio de Janeiro: Sua Farmácia e sua História, 
1848-1982 (1983); Cronologia Brasileira Sobre Anestesia – de 1837 até 
1964 (1983); Como Obter uma Jangada para se Chegar à Outra Margem do 
Rio (autoajuda e psicologia – 1a edição, 1986 e 2a edição, 1992) e Visão Pano-
râmica da Vida (1989).
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CADEIRA NO 25 – TERCEIRA OCUPANTE

Marli Piva Monteiro1

Marli Piva Monteiro nasceu em Salvador (BA), em 27 de fevereiro de 1943. 
Descendente de duas famílias de origem italiana dos lados paterno e materno, 
além de �ilha de jornalista, professor universitário e deputado federal, foi, desde 
o começo, marcada pela música e pelas letras.

Desde muito cedo começou a escrever. Ganhou seu primeiro prêmio literário 
aos nove anos, com a publicação de um artigo sobre a “Cidade do Salvador” no 
jornal “A Tarde Infantil”. Durante a maior parte da infância e adolescência fazia 
e diagramava jornais que distribuía para os parentes, narrando fatos da família, 
piadas, brincadeiras e notícias que colhia dos jornais por achar interessantes. 
Durante o curso no Colégio Estadual da Bahia (Central) mantinha um mural, “O 
Condor”, juntamente com um colega poeta, chegando a realizar um concurso 
literário de minicontos entre os alunos. 

Diplomou-se em 1967, pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública da Uni-
versidade Católica de Salvador (UCSAL), tendo sido aluna laureada da sua turma.

Marli Piva Monteiro foi sempre apaixonada pelas línguas estrangeiras. Es-
tudou inglês, francês, alemão e italiano, tendo sido agraciada com uma bolsa 
de estudos para a Università per Stranieri di Siena (Itália). É pós-graduada em 
tradução pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Publicou tradução de um 
capítulo do livro “Psychoanalise in Österreich seit 1933” de Wolfgang Huber, na 
Revista Estudos de Psicanálise no 10 (1981). 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Marli Piva Monteiro; com-
plementados pelo acadêmico Helio Begliomini no que se refere a outras informações 
que constavam no livro Feminilidade – O Perigo do Prazer (1985), assim como refe-
rentes à Sobrames – BA e à Abrames. A redação seguiu estilo editorial do autor.

M li Pi M t i 1
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Na área médica especializou-se em cardiologia e medicina do trabalho. Co-
meçou sua formação analítica, em 1975, no Círculo Psicanalítico da Bahia, onde 
se tornou membro efetivo, instituição essa �iliada à International Federation of 
Psycoanalitic Societies (IFPS – Áustria). Participa ativamente de congressos e 
tem publicado vários trabalhos na área de psicanálise e medicina em revistas de 
âmbito nacional. Em 1981, tornou-se editora da revista “Estudos de Psicanálise”, 
órgão o�icial do Círculo Brasileiro de Psicanálise.

É autora de vários trabalhos psicanalíticos tais como “Contribuição ao Tema 
Narcisismo – Abordagem Freudiana” (1981); “Feminino e Cotratransferência” 
(1983); “O Medo de Morrer”, dentre outros.

Apresentou trabalho sobre a Sexualidade Feminina (“Feminine Sexuality 
Yesterday and Nowadays”) no Congresso Internacional da International Federa-
tion of Psycoanalitic Societies (IFPS), na cidade de Estocolmo, em 1991. 

Ministrou diversos cursos e palestras sobre “Sexualidade Humana” para 
médicos, psicólogos e grupos feministas. Em 2006 e 2007 ministrou cursos de 
“Psicossomática” e “Teatro e Psicanálise” no Círculo Psicanalítico da Bahia (CPB).

É membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Es-
tado da Bahia (Sobrames – BA) desde 1993, da qual já integrou várias diretorias: 
1a secretária (1993-1995 e 1997-1999); vice-presidente (1995-1997); 2a secre-
tária (1999-2000) e presidente (2000-2002) Participou de vários congressos no 
Brasil e no exterior, destacando-se o Congresso da União de Médicos Escritores 
e Artistas Lusófonos (Umeal) realizado em Curia – Portugal (1994) e o de 
Isérnia – Itália, onde apresentou trabalho bilíngue.

Em 18 de novembro de 1995 ingressou como terceira ocupante da cadeira 
no 25 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patroními-
ca de Miguel Couto. Recebeu inúmeras premiações nos gêneros crônica, conto, 
ensaio e poesia, em concursos promovidos pela Sobrames, Associação Bahiana 
de Medicina (ABM) e Abrames. É também membro da Associação das Jornalistas 
e Escritoras do Brasil (Ajeb). 

Marli Piva Monteiro tem dois livros publicados: Feminilidade: O Perigo do 
Prazer (1a edição, 1984; 2a edição, 1985) e Mulher-Pro�issão Mulher (1990), 
além de ter participado de diversas coletâneas nacionais. 

Atualmente, exerce a função de médica �iscal do Conselho Regional de Me-
dicina da Bahia (Cremeb).

É casada com Ary d`Almeida Monteiro, cardiologista, e tem uma �ilha, Nata-
cha d`Almeida Monteiro, professora universitária na área de letras. 

Aproveita as horas de folga para divertir-se com um teclado “Yamaha” que 
lhe permite fazer outras viagens que não as que adora realizar por vários países 
do mundo. 

Ciné�ila, tem vários ensaios e artigos comentando �ilmes e participa de dois 
grupos de discussão sobre cinema.
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CADEIRA NO 26 – PATRONO

Eurico Branco Ribeiro1

1902-1978

Eurico Branco Ribeiro nasceu na casa do Largo da Matriz, na cidade de Gua-
rapuava, oeste do Paraná, em 29 de março de 1902. Era �ilho do paulista Arlindo 
Martins Ribeiro e da paranaense Hermínia Saldanha Branco, falecida dois anos 
depois. Arlindo teve mais nove �ilhos, dessa vez, em segundo casamento realizado 
com sua cunhada, Maria das Dores.

Aos dez anos, Eurico Branco Ribeiro já escrevia para o jornal semanal “A Na-
ção” de sua terra natal. Aos 12 anos, colaborava no “A Comarca de Guarapuava”. 
Mudando-se para São Paulo, aos 13 anos, tornou-se redator da edição vespertina 
“O Estadinho” do jornal “O Estado de S. Paulo”, tendo participado também do 
primeiro grupo de redatores da empresa “Folha da Noite”, como repórter po-
licial, advindo talvez daí sua enorme facilidade em descrever situações as mais 
inusitadas. Desde cedo, além das matérias triviais, começou a estudar francês, 
alemão e inglês com sua querida avó Alzira Saldanha Branco. Aliás, o hábito de 
falar inglês foi mantido por oito anos seguidos quando adulto, em reuniões se-
manais com amigos que apreciavam a mesma língua.

Enquanto se dedicava às atividades jornalísticas, pois além de transmitir 
conhecimentos, precisava reforçar sua mesada, estudou no famoso Ginásio do 
Carmo (1916-1917) e, depois, no Ginásio do Estado (1918-1921). Após ter con-
traído a gripe espanhola, assistiu a uma conferência de Ruy Barbosa, em 1919, 
no Teatro Municipal de São Paulo, que muito o sensibilizou.

Seguiu, posteriormente, o curso médico, formando-se pela Faculdade de 
Medicina de São Paulo, em 1927, tendo sido plantonista do serviço sanitário 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

urico Branco Ribeiro1



331

como acadêmico, com tese de graduação aprovada com Grande Distinção (grau 
dez) versando sobre As Águas Medicamentosas Naturais, tendo pesquisado 
cinco fontes do município de Guarapuava. Mas foi a partir de 1926, que começou 
sua dedicação à cirurgia geral.

Tornou-se assistente do renomado professor Benedicto Montenegro, que 
foi considerado sempre como “seu mestre”. Foi também cirurgião da Bene�icên-
cia Portuguesa até 1946; do Hospital da Pedreira; do Sanatório Santa Catarina 
a partir de 1930; da Casa de Saúde Liberdade; da Caixa de Aposentadoria e 
Pensões dos Ferroviários do Estado de São Paulo (Capfesp) e da Sociedade dos 
Choferes do Estado de São Paulo.

Desde sua fundação, em 31 de janeiro de 1939, foi diretor do Sanatório São 
Lucas, à rua Pirapitingui, no 80, no bairro da Liberdade, onde trabalhou até o 
�inal de sua vida, prédio adaptado da antiga residência de Alfredo Pujol e que 
possuía belíssima biblioteca, onde, com o tempo, se alojaram, entre outras, cerca 
de 200 coleções de revistas médicas nacionais e estrangeiras, além de milhares 
de livros. Posteriormente, uma ala do novo edi�ício foi inaugurada aos 18 de 
outubro de 1945, dia de São Lucas.

Nesse Sanatório estagiaram muitos médicos do Brasil e de vários países do 
mundo, mormente sul-americanos. Em verdade, esse nosocômio foi um verda-
deiro hospital universitário, e Eurico, um catedrático sem cátedra, demonstrando 
que a excelência da medicina não se encontra apenas nas universidades.

Com sua enorme atividade galgou os cargos de presidente da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo e presidente do departamento de cirurgia da 
Associação Paulista de Medicina. Quando fora presidente da tradicionalíssima 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, o nome da entidade foi alterado 
para Academia de Medicina de São Paulo. 

Foi também membro das seguintes entidades: Colégio Internacional de Ci-
rurgiões; Colégio Americano de Cirurgiões; Colégio Brasileiro de Cirurgiões, So-
ciedade Médica São Lucas; Sociedade dos Médicos da Bene�icência Portuguesa 
(fundador, secretário e presidente); Sociedade Paulista da História da Medicina; 
Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição de São Paulo; da Sociedade de Lepro-
logia de São Paulo; Associação Argentina de Cirurgia; Sociedade dos Cirurgiões 
de Santiago do Chile (sócio honorário); Academia Brasileira de Medicina Militar; 
Sociedade de Cirurgia de Madrid; Sociedade de Gastroenterologia do Uruguai; 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba; sócio correspondente de mais de 
dez outras sociedades cientí�icas; Colégio Brasileiro de Cirurgiões (mestre do Ca-
pítulo de São Paulo), além de diretor e redator por 45 anos dos “Anais Paulistas 
de Medicina e Cirurgia”, anteriormente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
São Paulo, posteriormente editada pela “Fundação para o Progresso da Cirurgia” 
e, atualmente, pela Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Bene�icência de 
São Paulo; e do “Boletim dos Sanatório São Lucas”. Foi um dos mentores da Le-
gião Médica São Lucas, fundada na Argentina e que tinha sede no Brasil, também 
no Sanatório São Lucas.
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Eurico Branco Ribeiro publicou mais de 200 trabalhos cientí�icos em anais 
de congressos, de sociedades e em outras revistas médicas, condensando quase 
todos eles em seus Estudos Cirúrgicos, em seis volumes (1934-1952), versan-
do sobre extensa temática técnico-clínico-cirúrgica absorvida durante sua vida, 
além de “A Cirurgia no Sanatório São Lucas”, com colaboradores nos volumes, 
1939 a 1954 e 1955 a 1967.

Nesse assunto, destacamos o primeiro trabalho de Eurico que foi um relato 
sobre a saúde e condições no clima em Campos de Jordão, em 1924, publicado 
no “Diário de Medicina”. Em 1926, apresentou tese sobre “Higiene da Imprensa” 
no 3o Congresso Brasileiro de Higiene. Posteriormente, publicou “A Propósito 
de um Dente Heterotópico”; “Os Anúncios e a Saúde Pública”; “Sobre Mama Su-
pranumerária” (1931); “Aspectos Cirúrgicos de Caseose dos Nervos na Lepra”; 
“Cirurgía Del Nervio Frénico en Afecciones Tuberculosas”; “Neuro�ibromatose ou 
Primeira Moléstia de Recklinghausen (1935)”; “Pesquisa da Alça Jejunal em Ci-
rurgia Gástrica” (1940); “A Hérnia Inguinal em Infortunística” (1940); “Hiper-
tro�ia em Anel da Musculatura do Antro-Pilórico”; “Litíase do Apêndice” (1943); 
“Os Problemas do Tétano”; “Úlceras Múltiplas do Estômago”; “A Moléstia da 
Raquicentese”; “Quisto Epidermoide da Falangeta”; “Varicocele” (1946); “A 
Penicilina por Via Arterial nas Ostemielites” (1947); “Acidente de Trabalho e 
Hérnia Inguinal”; “Gastric Ressetion of the Ulcer and Cancer”; “Duodenal Diverti-
culum” e “Um Grande Mestre da Cirurgia no Brasil: Professor Emérito Benedito 
Montenegro” (1971), dentre outros. 

Escrevia de tudo, por tudo e acima de tudo, era um mestre na comunicação 
escrita e falada, não deixando de apresentar nada daquilo que via e sentia em seus 
olhos e em suas mãos de artista. Realizou nada menos do que 31500 cirurgias em 
sua vida pro�issional, tendo sido considerado um dos maiores cirurgiões de gas-
trectomia do mundo(!) pois, sendo ambidestro, a realizava de “parede a parede”, 
no prazo máximo de 60 minutos, sempre com admirável destreza e precisão.

Participou de inúmeros congressos médicos nacionais e internacionais em 
todos os cantos do mundo, ocasiões em que aproveitava para realizar não só um 
aprofundado “tour” cientí�ico e técnico, mas também um festival de aconteci-
mentos artísticos e de congraçamento. Aliás esse era o seu lazer.

Sua dedicação à cultura geral e à médica, em particular, além de sua carac-
terística inata à escrita, �izeram com que adentrasse francamente pelos estudos 
históricos, descobrindo, por exemplo, nos arquivos públicos de São Paulo, a data 
da fundação da cidade de Guarapuava, que passou a ser festejada, escrevendo 
sobre a História de Guarapuava, em 1922, e o Esboço da História no Oeste 
Paranaense, ambos publicados pelo Instituto Nacional de Geogra�ia, além de 
A Sombra dos Pinheirais (1925); Higiene da Imprensa (1926); Gralha Azul 
(1927); O Coração do Paraná (1929); Viagem às Sete Quedas (1939); O Pri-
meiro Bandeirante (1946); Breviário dos Vinte Anos (1952); O Casamento 
Ideal (1956); Museus Municipais (1957); O Primeiro Casamento (1969); A 
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Água da Esperança (1969), além de outras publicações mais simples. O produto 
da venda de suas obras, cerca de trinta, doou a instituições de caridade.

Planejou, durante 30 anos, escrever a vida de São Lucas, autor do terceiro 
Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, particular amigo de São Paulo e patrono 
dos médicos, que seria realizada em dez volumes, mas a morte o levou após o 
quarto volume. Essa obra imortal levou o título de Médico Pintor e Santo e 
é subdividida em quatro volumes: I. Antes e Depois do Dia Fatal (1969); II. 
Argumentos para uma Tese (1970); III. De Autor a Personagem (1971) e IV. 
Simbologia e Evocação (1974).

Sobre o santo ainda publicou O Livro que Lucas não Escreveu (1969), Lu-
cas, o Médico Escravo (1974). Tais estudos sobre o evangelista �izeram com 
que Eurico fosse considerado o maior entendido de Lucas no mundo, pois escre-
veu a verdadeira vida e não o romance do patrono dos médicos.

Ainda escreveu Fui um dos Setenta – novela dos tempos bíblicos (1977) 
– na qual encontram-se descrições da fase �inal da vida de Maria Magdalena. 
Escreveu ainda um condensado in memorian dedicado ao professor Itapura de 
Miranda e um estudo sobre o taumaturgo padre jesuíta Ruiz de Montoya, em 
1973. Nesse mesmo ano, Eurico redigiu o esboço biográ�ico de seu pai, Arlindo.

Foi porém no Rotary Club de São Paulo – Centro, onde tomou posse como 
sócio em 1935, que Eurico assumiu inúmeros cargos, inclusive o de presidente, 
demonstrando grande capacidade de prestação de serviços à comunidade. Viajou 
pelo Brasil e pelo exterior, relacionando-se com muitas personalidades de dife-
rentes etnias.

No Rotary publicou onze livros, tais como Rotary para mim é... (1942); Um 
Lema para Rotary (1942); Rotary, o Legado de Paul Harris (1948); Assim 
é o Rotary (1952); A Evolução do Objetivo do Rotary (1952); O Rotary em 
Evolução (1954); O Rotary aos 50 Anos (1956); 25 Anos de Rotary (1960); 
Pelas Avenidas do Rotary (1961); O Rotary Sexagenário (1965); Atividades 
Internacionais do Rotary (1965), e outros estudos menores, além de inúmeros 
relatórios.

Sob sua responsabilidade direta, vinha periodicamente a público a revista 
“Vida Rotária”, cujo no 278 – ano XXX – edição especial – foi dedicado à sua memória, 
tendo colaborado também com a revista “Brasil Rotário” e com o boletim “Servir”.

Participou ativamente da criação da Fundação dos Rotarianos de São Paulo 
quando, então, foi adquirido o colégio Rio Branco e também formada a Asso-
ciação de Famílias de Rotarianos de São Paulo, época em que foi construído o 
edi�ício Rotary, à Avenida Higienópolis.

Para coroar sua vasta caminhada rotária, Eurico foi galardoado com a famo-
sa medalha “Sócio Paul Harris”, em 1975, alta comenda do Rotary International.

Foi também ativo participante e presidente do clube dos 21 Irmãos Amigos, 
entidade �ísica que congrega um representante de cada estado do país, tendo 
reativado o clube da cidade de Londrina.
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Além de fazer uma magní�ica conferência na Academia Paulista de Letras 
sobre o “Homem que Marcou o Dia de Natal” (1972), tomou posse solenemente 
nesse sodalício, na cadeira no 6, em 15 de setembro de 1974, cujo patrono é Couto 
Magalhães, sendo João Vampré o primeiro ocupante, e o segundo, antecessor de 
Eurico, o genial Plínio Salgado, autor da portentosa obra “Vida de Jesus”, entre 
outras. Tomou posse também na cadeira no 27, em 27 de novembro de 1975, na 
Academia Cristã de Letras, cujo patrono é São Lucas. Eurico foi ainda membro 
de diretoria da União Cultural Brasil – Estados Unidos; secretário do Pen Club 
de São Paulo, membro da União Brasileira de Escritores e fundador, tesoureiro 
e secretário da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos (Sbem), atual Socie-
dade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames), �iliada à Union Mondiale des 
Écrivains Médicins (Umem). Foi indicado patrono post-mortem da Academia de 
Letras, Ciências e Artes de Londrina.

Sua atividade cívica foi multifária, cabendo-lhe também o título de fundador 
do Partido da Mocidade, uma das bases do futuro Partido Democrático, elabo-
rando sua plataforma de lançamento.

Eurico Branco Ribeiro promoveu a criação do Museu Visconde de Guarapuava 
e da Biblioteca Ruiz de Montoya, também em Guarapuava, em 1956.

À 16a Conferência Distrital dos Rotary Clubs do Brasil, realizada em Belo 
Horizonte, em 1954, apresentou proposta relativa à criação de Museus Munici-
pais para a preservação da memória de nossos municípios.

Publicou ainda um alentado estudo sobre “Um Museu Adequado para São 
Paulo” (Museu da Indústria), em 1962. Estimulou a criação de um museu de 
anatomia patológica no serviço do mesmo nome, que foi dirigido pelo professor 
Carmo Lordy, ex-catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, e um Museu de São Lucas, inaugurado em 27 de fevereiro de 1962, ambos 
em seu sanatório, contendo coleção de quadros, imagens e livros sobre o patro-
no dos médicos. Dizia com razão Silvio Romero: “Povo sem tradições é árvore 
sem raízes, que qualquer vento derruba”.

O espírito caritativo fez com que Eurico Branco Ribeiro exercesse a presi-
dência da Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo por 27 anos consecutivos.

Eurico Branco Ribeiro recebeu diversas comendas e títulos honorários, 
destacando-se a comenda da ordem do Mérito Médico do Governo Brasileiro; 
cidadão honorário de Curitiba; prefeito honorário de San Antonio, Texas (EUA); 
membro honorário da Umem; membro da associação dos Cavalheiros de São 
Paulo; sendo ainda detentor de muitas outras medalhas de entidades culturais.

Além de cirurgião de rara habilidade foi administrador de arguta compe-
tência e escritor de grande sensibilidade que soube interagir pro�icuamente nas 
múltiplas entidades de que participou. Marcou presença em sua família, sendo 
pai e esposo, além de mestre, esteta e homem caridoso.

Pois, “esse incrível Eurico”, no dizer de Oscar Pereira Machado, sempre foi 
estudioso, escritor e médico disciplinado. Foi também “o pai, a ação, o mestre, o 
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esteta, o bisturi armado em coração, o presidente, o homem bom”, no dizer de 
Durval Rosa Borges.

Eurico foi adoecendo e nem acreditando que seu �im chegaria, fato que 
ocorreu em 1o de março de 1978, pouco antes de completar 76 anos, deixando 
sua esposa Maria Emília e suas �ilhas Sônia, Dulce, Gláucia e Alda. Dos irmãos 
pelo lado paterno, Eurico contou com a colaboração valiosa, em seu sanatório, 
de Luiz, também médico; Alzira, auxiliar geral, além de Sônia, sua �ilha, como 
administradora.

Com a morte de Eurico perdeu-se o homem simples, o médico, o diretor de 
hospital, o escritor, o �ilantropo, o civilista, o cavalheiro, o amigo, a máquina or-
ganizada para o trabalho e para o conhecimento. A Sbem, hoje a Sobrames, per-
deu sua viga-mestra, mas que �icará guardada eternamente em sua memória. 

Sua �igura ímpar caracterizou uma época durante os anos em que viveu, a 
tal ponto que seus feitos resistem ao tempo e transcendem sua existência terre-
na. Ele vive na Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, da qual é seu Patrono 
o�icialmente desde 1994.

Eurico Branco Ribeiro escolheu como lema de vida e ex-libris de seus livros 
a célebre frase de Hipócrates que, aliás, estava estampada no vitral de sua janela: 
“Conservarei puras a minha vida e a minha arte”. E ele dignamente assim o fez.
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CADEIRA NO 26 – FUNDADOR

Joel Marques Braga1

Joel Marques Braga nasceu em 28 de agosto de 1913. Graduou-se pela Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, em 1936.

Publicou diversos trabalhos na área médica, dos quais se destacam: “Ina-
petência na Infância” (J. Bras. Med. 47: 113-114, 1984); “Problemas Diários de 
Consultório II – A Criança de Baixa Estatura” (J. Bras. Med. 47: 15-16, 1984); 
“Problemas de Consultório III – Obesidade na Infância” (J. Bras. Med. 48: 42-49, 
1985); “Problemas Diários de Consultório IV – Distúrbios da Linguagem” (J. 
Bras. Med. 49: 50-54, 1985) e “Problemas Diários de Consultório: Baixo Rendi-
mento Escolar” (J. Bras. Med. 49: 126-127, 1985).

Joel Marques Braga foi membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escri-
tores – Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ). No Boletim da So-
brames – RJ de 1991 está consignada sua crônica “O Devoto de Santo Antônio” e 
no Boletim da Sobrames – RJ de 1992 o seu poema “Fuga e Encontro na Poesia”, 
trabalho que obteve menção honrosa nessa modalidade.

Igualmente, no Boletim O�icina Literária da Sobrames – RJ no 11 de 1995 foi 
publicada sua poesia “Vidas Mal Vividas”.

Joel Marques Braga tornou-se, em 26 de maio de 1989, membro titular-fun-
dador da cadeira no 26 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), 
embora não pudesse estar presente à solenidade de instalação do sodalício.

1. O texto é uma contribuição do acadêmico Helio Begliomini. O dado referente à poe-
sia “Vidas Mal Vividas” foi gentilmente complementado pelo acadêmico Pedro Diniz de 
Araújo Franco. A redação seguiu estilo editorial do autor.
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CADEIRA NO 26 – SEGUNDO OCUPANTE

Wilson Bóia1

1927-2005

Wilson da Silva Bóia nasceu em 15 de junho de 1927, no bairro da Glória, no 
Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal. Após o curso primário em várias escolas, 
o curso ginasial no Externato São José e o curso cientí�ico no Colégio Vera Cruz, 
formou-se em medicina, em dezembro de 1950. Nessa ocasião, na solenidade de 
formatura realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e na qualidade de 
orador da turma, pronunciou a oração “Ciência e Arte em Medicina”.

Durante o período acadêmico trabalhou como copiador de matérias a serem 
publicadas no periódico “A Exposição”, além de escrever um programa diário 
para a Rádio Jornal do Brasil.

Nessa época, frequentou o curso de teatro da antiga prefeitura do Distrito 
Federal, sob a orientação de Renato Viana, e participou também do elenco de 
radioteatro como galã de novelas das associadas Rádio Tupi e Tamoio. Ademais, 
publicou Lira Selvagem (poesias, 1948), seu livro de estreia, e diplomou-se em 
química orgânica e higiene ambiental.

Como médico ingressou, inicialmente, nos quadros da Polícia Militar e, 
posteriormente, já o�icial-médico do Exército, exerceu as funções de chefe do 
pavilhão de clínica médica do Hospital Central do Exército; subdiretor da Poli-
clínica Central do Exército e diretor do Hospital Militar de Fortaleza.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, que muito agradece o acadêmico Rui 
Cavallin Pinto, terceiro ocupante da cadeira no 13 da Academia Paranaense de Letras, 
pela concessão da foto e da maior parte dos dados ora consignados. A redação seguiu 
estilo editorial do autor.

Wil Bói 1
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Lá, na “terra de Iracema”, escreveu para jornais locais; fez conferências na 
Academia Cearense de Letras; na Casa de Juvenal Galeno e no Instituto Histó-
rico, além de lançar três livros: Antônio Sales e sua Época (biogra�ia, 1984), 
Ao Redor de Juvenal Galeno (biogra�ia, 1986) e Associações Literárias de 
Fortaleza (1988) – 1a série.

Em 1987, mudou-se para Curitiba. Logo ao chegar, se vê premiado com o 
primeiro lugar no concurso Gralha Azul de Literatura, com seu livro David, o Gi-
gante (biogra�ia, 1989) e, numa sequência, outros livros seus são contemplados 
pela Secretaria de Estado da Cultura, como Rodrigo Júnior, o Poeta (1990) e 
Newton Sampaio, o Escritor (1990). São também de sua lavra os livros: Ciência 
e Arte em Medicina; Alceu Chichorro, o Chargista (charges, 1994 e 1998); 
Plácido e Silva; e Do Fundo do Baú (edição póstuma, 2005).

Pesquisador incansável, poeta e biógrafo, Wilson Bóia pertenceu às seguintes 
entidades: Centro de Letras do Paraná; Círculo de Estudos Bandeirantes; Socieda-
de Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado do Paraná (Sobrames 
– PR); 2o ocupante da cadeira no 26 da Academia Brasileira de Médicos Escri-
tores (Abrames); Instituto Histórico, Geográ�ico e Etnográ�ico Paranaense; 2o 
ocupante da cadeira no 26 da Academia Paranaense de Letras, sob a patronímica 
de Joaquim Dias da Rocha Filho; Instituto de História da Medicina do Paraná e 
membro fundador da Sociedade Brasileira de História da Medicina.

Na Abrames atuou como membro do conselho consultivo da gestão liderada 
por Tito de Abreu Fialho (1992-1993).

Deixou inéditas as seguintes obras: Urbano Duarte, o Major Acadêmico; 
Padre Cícero; Ingênuo ou Misti�icador?; Maupassant; Um Gênio Atormen-
tado; A Província do Ceará na Guerra do Paraguai; Pseudônimos Literários 
Brasileiros; Asilo de Inválidos da Pátria; Osvaldo Cruz; Percival Charquetti, 
Doutor em Reportagens; e Raul Gomes – Vida, Projetos, Desilusões. 

Wilson da Silva Bóia faleceu em 11 de junho de 2005, com 78 anos de idade.
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CADEIRA NO 26 – TERCEIRO OCUPANTE 

Djalma Lemos Mendonça1

Djalma Lemos Mendonça nasceu em 26 de agosto de 1928, em Salvador 
(BA). É �ilho de Walfrêdo do Couto Mendonça, médico, e Therezina Lemos 
Mendonça. Tem cinco irmãos: Evandro, Wanda, Walter, Ivone e Gerval.

Durante o período ginasial e cientí�ico praticou atletismo pelo Clube Brasil, 
que funcionava na Escola de Aprendizes Marinheiros, sendo patrocinado pelo 
empresário Martins Catarino.

Aos 17 anos, ao se preparar para o vestibular de medicina ou para o concurso 
para a Escola Naval, instalou, no porão habitável de sua casa, um laboratório de 
química orgânica, o que lhe valeu uma boa nota no exame e criou uma afeição 
especial por essa disciplina. Nesse período, ao conhecer os trabalhos dos admi-
ráveis poetas e escritores, passou a compor poesias e poemas.

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, 
em 1953. Durante a vida acadêmica foi interno e residente da clínica de cirurgia 
geral da Santa Casa de Misericórdia da Bahia; do serviço de saúde do Corpo de 
Bombeiros e do serviço de cirurgia geral do Pronto-Socorro do Estado. Participou 
de vários cursos de extensão universitária e, durante o período em que cursou o 
terceiro ano médico, participou da Olimpíada Universitária Nacional, em Recife 
(PE), na equipe de natação, representando a Federação Baiana Universitária de 
Esportes, ao mesmo tempo em que se formava em capoeira pela Federação Baia-
na de Capoeira, do mestre Bimba, fundador da Capoeira Regional da Bahia.

Ingressou, por concurso, como primeiro-tenente do quadro de médicos do 
corpo de saúde da Marinha. Cumprindo a etapa de embarque, assumiu o posto 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Djalma Lemos Mendonça 
e redigidos segundo estilo editorial do autor.
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de médico do navio de socorro da esquadra, Tridente. Por um ano pôde sentir 
a vida do mar, cheia de tradições, de encantos e de surpresas, retornando em 
seguida à vida médica no hospital naval.

Djalma Lemos Mendonça foi assistente e depois chefe da clínica de cirurgia 
geral do Hospital Naval de Salvador e primeiro assistente de cirurgia geral na 
Santa Casa. Transferido para o Rio de Janeiro como capitão-tenente, serviu ini-
cialmente como chefe do serviço médico da primeira divisão de Fuzileiros da 
Esquadra e do seu corpo de paraquedistas, onde fez grandes amigos na área 
militar, da Marinha e do Exercito, e pôde sentir e viver o quanto é importante o 
companheirismo, o respeito e a hierarquia militar. A seguir voltou às atividades 
hospitalares como cirurgião da Marinha, tornando-se assistente e, posterior-
mente, chefe da clínica de cirurgia geral; chefe da divisão de cirurgia e do depar-
tamento de pesquisa e cirurgia experimental do Hospital Naval Marcílio Dias, e, 
na vida civil, na clínica de cirurgia geral da Santa Casa de Misericórdia e em sua 
clínica privada, no Rio de Janeiro.

Especializou-se em cirurgia plástica pela Ponti�ícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade do professor Ivo Pitanguy: dois anos 
de curso e mais três anos como assistente e instrutor de ensino de seu serviço.

Tornou-se membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica; da 
Federação Ibero-Latino-Americana de Cirurgia Plástica; membro honorário da 
Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica e Felow of the International College of 
Surgeons Plastic Surgery.

Djalma Mendonça fundou a clínica de cirurgia plástica da Marinha e foi seu 
primeiro chefe durante 17 anos, sendo esse o período da mais alta importân-
cia em sua carreira médica, aliado à sua clínica privada. Apresentou tese para a 
Academia Brasileira de Medicina Militar com o título Reconstrução de Palato 
e Nariz por Transplantes Tubulares, tornando-se membro titular da cadeira 
no 50, hoje na condição de emérito. Fez também o curso superior da Escola de 
Guerra Naval, recebendo o título de Doutor em Ciências Navais.

Ministrou cursos para cirurgiões plásticos especialistas da Marinha. Parti-
cipou como membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica – Regional do Rio de Janeiro e como membro do júri do tribunal militar 
da Marinha, por dois períodos. 

Recebeu os seguintes títulos e reconhecimentos: comendador da Soberana 
Ordem da Legião dos Cavaleiros do Bem, por seu destacado, incansável e notável 
trabalho em favor da justiça; moção da Câmara de Salvador (BA) ao ser agracia-
do com o título de Líder do Desenvolvimento do Brasil por ter sido considerado 
Cirurgião Plástico do Ano (1981); cidadão carioca, em 1981, em sessão solene 
na Câmara Municipal; láurea do terceiro milênio, da Ordem do Mérito Pumart de 
Honra (2002); moção de congratulação e aplausos da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro, por signi�icativa contribuição pessoal, cultural e de engrandecimento 
das artes no Rio de Janeiro (2004); comendador da ordem do mérito da Associa-
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ção Brasileira de Desenho e Artes Visuais (2004); e o grau de grande o�icial da 
Ordem do Mérito das Belas Artes (2004). 

Recebeu as seguintes comendas: medalha da Academia Brasileira de Medi-
cina Militar; medalha do Primeiro Congresso Pan-Americano de Medicina Mili-
tar; medalha do Primeiro Congresso Nacional de Hospitais; medalha Marechal 
Caetano de Farias; marechal Souza Aguiar; marechal Hermes; medalha de mem-
bro fundador da Legião de Honra do Marechal Rondon e medalha de 25 anos de 
Serviços Prestados à Marinha. 

Ao completar seu tempo de serviço ativo na Marinha dedicou-se à sua clínica 
privada e à criação de cavalos árabes, puro sangue, fundando seu haras com o 
nome Djebel Tarik, ligado ao Stud-Book Brasileiro de Cavalos Árabes da Asso-
ciação Brasileira de Criadores de Cavalos Árabes. Criou também gado bovino e 
outros cavalos no seu Sítio, em Xerém, durante aproximadamente 20 anos, pois 
lhe agradava profundamente a vida no campo, já bem conhecida nos tempos de 
seu pai, na Bahia.

Após esse período, passou a dedicar-se à pintura e, logo em seguida, à poesia, 
o que lhe permitiu aproximar-se do meio artístico e cultural a que hoje pertence.

Como artista plástico, na pintura (óleo sobre tela), recebeu vários prêmios 
no Brasil e no exterior; medalhas, comendas, prêmios hors-concurs. Tornou-se 
membro de júri e convidado de honra da Sociedade Brasileira de Belas Artes, 
além de outras culturais. Recebeu o grau de comendador da Ordem do Méri-
to das Belas Artes (2001); o troféu da Câmara de Comércio das Américas, en-
volvendo 12 paises (Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Cuba, Equador, México, 
Paraguai, Suriname, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela), por sua valiosa 
contribuição às artes plásticas brasileiras; grande medalha de prata, em Ham-
burgo – Alemanha, pela exposição individual com 6 telas premiadas em Deuts-
chland – Hamburg, Alemanha; medalha de prata em Punta Del Este – Uruguai; 
grande medalha de ouro, em Las Vegas, EUA (2002), além de outras medalhas 
na Espanha, Portugal e EUA. 

Djalma Mendonça fundou, em 2003, o departamento de Arte e Cultura e o 
Museu Brasileiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), durante 
o congresso brasileiro realizado em Fortaleza (CE), sendo seu presidente. Foi 
também encarregado da comissão cultural de SBCP nos biênios 2004-2005 e 
2006-2007.

Dentre as exposições individuais que realizou no Brasil e exterior destacam-se: 
vernissage “Mãos Cores e Poesias” com 73 telas e poesias, no Museu Histórico do 
Exercito, no Forte de Copacabana, posto 6, com 15 dias de exposição; vernissage 
“Mãos, Poemas e Pincéis” no salão nobre do Clube Naval, na sua posse como 
membro da Academia Nacional de Letras e Artes, em 2006, com 64 telas e 26 
poesias, com 12 dias de exposição.

Na literatura Djalma Mendonça pertence às seguintes entidades: membro 
titular da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado do 
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Rio de Janeiro; Academia Brasileira de Médicos Escritores, cadeira no 26; Aca-
demia Nacional de Letras e Artes, cadeira no 12; Academia de Letras da Manti-
queira, cadeira no 46; Federação das Academias de Letras e Artes de São Paulo; 
Academia de Letras e Artes Paranapuã, cadeira no 10; Academia Brasileira de 
Belas Artes, cadeira no 28 e Cenáculo Brasileiro de Letras e Artes, cadeira no 44, 
sob a patronímica de Victor Meirelles. 

Djalma Mendonça procura apresentar, descrevendo em poesias ou poemas, 
seus trabalhos de pintura, suas telas épicas, líricas, fantasias, ou transformar 
suas poesias ou seus poemas em pintura, passando-os para suas telas, destacan-
do-se: a Batalha de Pirajá, poema com 22 estrofes – representa a tela de 2m x 1,5 
m, de sua criação, baseada na história das lutas pela Independência do Brasil, na 
Bahia, em 1822; Nascimento da Esquadra, poema com 23 estrofes, representa 
o cerco naval de Salvador e a expulsão de�initiva dos portugueses do Brasil e a 
sua Independência de fato; Réquiem à Maria Quitéria, poesia com 7 estrofes, a 
morte da heroína; Maria Felipa, heroína de Itaparica, poema com 18 estrofes; A 
Dança das Sereias, fantasia em poema, com trinta e uma estrofes, “uma festa no 
fundo do mar”; As Três Graças, poema com 9 estofes, representa as três graças 
da natureza, a Música, a Poesia e a Pintura.

Djalma Lemos Mendonça conclui com estas palavras a sua biogra�ia: A mi-
nha vida teria que ser assim: dentro da medicina, da Marinha, como poeta e pintor, 
pois, amo o belo sob todas as formas e suas criaturas.
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CADEIRA NO 27 – PATRONO

Maurício de Medeiros1

1885-1966

Maurício Campos de Medeiros nasceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 14 de 
julho de 1885. Era �ilho do quarto matrimônio de seu pai, o dr. José Joaquim de 
Campos da Costa de Medeiros e do segundo casamento de sua mãe, Maria Caro-
lina de Medeiros, viúva do artista Henrique Fleiuss.

Um de seus irmãos, Medeiros e Albuquerque, foi �igura de relevante destaque 
nas letras brasileiras, tendo ocupado, na década de 1920, a presidência da Aca-
demia Brasileira de Letras.

Maurício de Medeiros fez seus estudos secundários sob regime de inter-
nato, no Colégio Pedro II, então denominado Ginásio Nacional. Matriculou-se, 
em 1901, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, cursando medicina e 
farmácia e, em ambas, se diplomando: farmácia, em 1903, e medicina, em 1907, 
em que, na mesma escola, viria a ser um dos professores catedráticos. Logo em 
seguida fez cursos de especialização médica em Paris, na área de histopatologia 
(1906-1907), e �isiologia do sistema nervoso em Munique e Viena (1909).

De regresso ao Brasil, passou a colaborar em alguns periódicos do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, entre os quais a “Gazeta de Notícias” e o “Correio 
Paulistano”.

Em 1915 foi diretor-geral de higiene no estado do Rio de Janeiro e, em 1917, 
professor de patologia geral e comparada na Escola Superior de Agricultura e 
Medicina Veterinária. Foi também professor substituto na seção de patologia 
geral da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Por concurso, em 1922, galgou 
a cátedra de patologia médica e, em 1924, a de clínica propedêutica médica. 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

urício de Medeiros
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Em 1946, iniciou como professor de clínica psiquiátrica, substituindo o emi-
nente professor Henrique Britto de Beldford Roxo. Em 1946, foi também no-
meado diretor do Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, �icando no 
cargo até 1956. Sua gestão foi marcada pela consolidação do espaço acadêmico, 
já totalmente autônomo, e pelos investimentos nele realizados.

Foi membro do conselho universitário da Universidade do Brasil e membro 
da Liga Brasileira de Higiene Mental.

Em virtude de sua projeção tornou-se membro honorário da Academia 
Nacional de Medicina. Em 1950 foi nomeado chefe da delegação brasileira no I 
Congresso Mundial de Psiquiatria. Participou também dos congressos de neuro-
patologia realizados em Roma e em Londres, nos anos de 1952 e 1955, respecti-
vamente. Aposentou-se do magistério em setembro de 1955.

Maurício Medeiros retomou, paralelamente, sua atividade jornalística, em 
1920, e colaborou nos anos seguintes nos jornais “A Gazeta” (São Paulo), “A Noi-
te”, “Correio da Manhã” e “Diário Carioca” (Rio de Janeiro).

Além de médico, professor e escritor, envolveu-se na política, sendo eleito 
deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro, em 1916, e deputado federal, 
em 1921. Voltou a ser eleito para a Câmara dos Deputados em 1927 e 1930.

Exerceu o cargo de ministro de Estado de Negócios da Saúde nos go-
vernos de Nereu Ramos (1955-1956) e de Juscelino Kubitschek de Oliveira 
(1956-1961), criando as Unidades Sanitárias Aéreas e levando serviços médicos 
e odontológicos para as populações carentes da Bahia até ao Araguaia e panta-
nais de Mato Grosso.

Maurício Campos de Medeiros foi eleito para a Academia Brasileira de Le-
tras, em 28 de abril de 1955, na sucessão do acadêmico Celso Vieira. Foi recebi-
do pelo acadêmico Clementino Fraga, em 9 de agosto de 1955, sendo o quarto 
ocupante da cadeira no 38, que tem como patrono Tobias Barreto.

Maurício de Medeiros faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 23 de junho 
de 1966, com 81 anos incompletos. Teve a honra de ter seu nome como patrono 
da cadeira no 1 da Academia Fluminense de Medicina.

Publicou as seguintes obras: Peço a Palavra (1924); Segredo Conjugal 
(1933); Ideias, Homens e Fatos (1934); Folhas Secas; Joaquim Nabuco, O 
Casamento; O Inconsciente Diabólico; Rússia e Homens Notáveis (1964).



345

CADEIRA NO 27 – FUNDADOR

Daniel Boechat1

1922 – 2003

Daniel Boechat nasceu aos 15 de julho de 1922, no vilarejo de Arrozal de 
Sant’Anna, distrito de Itaperuna, hoje, integrante do município de Bom Jesus 
do Itabapoana, com o novo nome de Rosal, que se situa bem ao norte do Estado 
do Rio de Janeiro. Era o décimo quarto �ilho de numerosa prole de dezessete 
irmãos. Seus pais, Oscar e Octália Boechat eram netos de uma das 500 famílias 
de colonos suíços que emigraram para o Brasil, em 1819, e fundaram a cidade 
serrana de Nova Friburgo.

Passou a infância e o início da adolescência em Sant’Anna, mudando-se, em 
1936, com seus pais, para Itaperuna, “onde as crianças poderiam estudar um pou-
co mais”, como costumava dizer Octália, sua mãe. Aí, Daniel matriculou-se no Colé-
gio Bittencourt, concluindo o primeiro grau, em 1942. Partiu, então, para a cidade 
do Rio de Janeiro, em busca de horizontes mais amplos. Sempre trabalhando, para 
se manter e custear seus estudos, matriculou-se no Colégio Juruena e depois no 
Frederico Ribeiro, na Rua do Ouvidor, onde terminou o curso cientí�ico, em 1944.

Para custear seus estudos de medicina, desde a fase pré-vestibular, exerceu 
diferentes funções burocráticas. Fez concurso público para auxiliar administra-
tivo e passou a exercer suas funções na diretoria de material do Ministério da 
Aeronáutica, conseguindo, mais tarde, no segundo ano do curso médico, sua 
lotação no Hospital da Aeronáutica. 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini que, sensibilizado, muito agradece ao en-
genheiro Oscar Boechat Filho, irmão do biografado, pela atenção prestada; amabilidade 
na pesquisa e na concessão não somente de dados, fotos e do curriculum vitae, mas tam-
bém de um exemplar do livro Moinha que o Vento Espalha (2001) de Daniel Boechat.

Daniel Boechat1
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Foi aprovado, em fevereiro de 1945, no vestibular para a Faculdade de 
Ciências Médicas do Rio de Janeiro, onde cursou os dois primeiros anos. Trans-
feriu-se, a seguir, para a Faculdade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, di-
plomando-se, em 1950. Teve como colegas de turma dois amigos conterrâneos, 
os saudosos Munir Bussade e Ruy Pimentel Marques, que exerceram a pro�issão 
com brilho em Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana. 

Na condição de acadêmico de medicina foi aprovado por concurso, em 1949, 
como segundo interno da Maternidade Clara Basbaum e, no ano seguinte, igualmen-
te por concurso, tornou-se primeiro interno, sob a direção do professor Francisco 
Carlos Grelle, de quem seria primeiro assistente. Nessa instituição, Daniel Boechat 
construiu uma longa e pro�ícua carreira, realizando também pesquisas clínicas.

Também foi interno do Hospital Central da Aeronáutica, na clínica de gine-
cologia-obstetrícia de 1948 a 1950. Ainda como acadêmico, viajou muito para 
atender às necessidades médicas da Aeronáutica, naqueles anos da II Grande 
Guerra. Poucos meses após a sua formatura, o Ministério da Aeronáutica reconhe-
ceu seu trabalho como mérito por esforço de guerra, conferindo-lhe a medalha 
Militar do Atlântico Sul (1950). 

Daniel Boechat especializou-se em ginecologia-obstetrícia e em cirurgia 
abdominal, realizando diversos cursos de extensão universitária e de aprimo-
ramento pro�issional. 

Recém-formado, casou-se com Maria Stella Franco de Araújo e desse ma-
trimônio nasceram três �ilhos: Maria Cristina, bióloga; Daniel, médico; e José 
Francisco, engenheiro. Maria Stella faleceu em 1968.

Em 1951, prestou concurso de provas e títulos para o corpo médico da Aero-
náutica, alcançando destaque signi�icativo entre dezenas de candidatos. Iniciou 
como primeiro-tenente médico nas especialidades de ginecologia e obstetrícia. 
Serviu no antigo Hospital Central da Aeronáutica, no Galeão e no Campo dos 
Afonsos. No Hospital Central da Aeronáutica, então localizado na Rua Barão de 
Itapagipe, adquiriu signi�icativa experiência teórica e prática na medicina, parti-
cularmente na área da cirurgia.

Na vida militar ocupou diversos cargos, chegando a chefe de clínica de gineco-
logia e obstetrícia do Hospital da Aeronáutica do Galeão (interinamente de março 
a abril de 1953; de novembro a dezembro de 1954; e de junho a julho de 1955).

Em 1955, foi aprovado, por concurso, para médico do Hospital dos Servido-
res do Estado (HSE) nas especialidades de ginecologia e obstetrícia, atuando na 
Maternidade Alexander Fleming. Veri�icando uma crescente demanda de seus 
serviços especializados tanto no HSE, quanto em sua clínica particular, deu baixa 
na Aeronáutica, em 1956, no posto de capitão médico. 

Daniel Boechat realizou milhares de cirurgias ao longo de meio-século de 
pro�issão, a maioria em hospitais públicos ou bene�icentes. Escreveu diversos 
trabalhos na especialidade, inclusive os relacionados com o pré-natal e a fertili-
dade, apresentando-os em congressos e seminários. 
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Presidiu sessões de temas livres; participou de mesas-redondas; minis-
trou aulas em cursos e recebeu homenagem especial dos doutorandos da 
turma de 1959 da Maternidade Clara Basbaum. Nessa instituição foi secretá-
rio (1950-1952), membro do conselho técnico-administrativo (1955-1956), 
vice-presidente (1960-1961), redator do boletim do Centro de Estudos e 
chefe de equipe (1953-1973). Atuou também como chefe de clínica obstétri-
ca (1956-1958) e membro do conselho cientí�ico (1965-1967) do Centro de 
Estudos da Maternidade e Policlínica Alexander Fleming do HSE.

Recebeu o título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação 
Brasileira de Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), em 1969. Foi 
igualmente membro sênior da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de 
Janeiro, na qual teve várias funções administrativas. Pertenceu também à Socieda-
de de Obstetrícia e Ginecologia do Brasil; à Sociedade Brasileira de Fertilidade; 
ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões; à World Association for Gynecological Cancer 
(membro fundador) e à Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (membro 
fundador).

Sob outro ângulo de sua personalidade, foi membro da Sociedade Brasileira 
de Médicos Escritores, Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ), 
e frequentador assíduo de suas tertúlias, onde declamava seus poemas e glo-
sava com humor, em convivência fraterna com seus confrades. Além de poeta 
foi trovador e repentista. Tinha grande vivacidade de espírito e rapidez de ra-
ciocínio. Estava costumeiramente bem-humorado, otimista e satisfeito com o 
que possuía. Tinha espírito leve e folgazão. Sempre encontrava tempo para a 
composição de músicas e de poesias, estas, particularmente, as impregnava com 
suas vivazes sátiras.

Daniel Boechat casou-se pela segunda vez com Déa Boury da Silva, também 
médica, de cuja união nasceram Ana Beatriz, intérprete musical, e Carlos Fre-
derico. Dois anos depois do falecimento de Déa, em desastre automobilístico, 
Daniel Boechat contraiu novamente matrimônio e, agora, com Maria Teresa Mo-
reira, de cujo conúbio nasceram os �ilhos Cid, produtor editorial, e Luiz Tito. 
Os três casamentos lhe deram, até quando esteve vivo, seis netos e numerosos 
sobrinhos.

No pequeno jornal semanal de Itaperuna ele manteve, por algum tempo, 
quando ainda estudante no Rio de Janeiro, a coluna “Gotas & Goteiras”, onde 
consignava em versos um registro divertido do cotidiano. Tempos depois,  nas 
reuniões do Rotary Club, do qual era associado, sob o mesmo título, Daniel Boe-
chat fazia igualmente versos jocosos, com foco em episódios do ambiente amis-
toso entre seus companheiros.

Foi membro fundador da cadeira no 27 da Abrames – Academia Brasileira 
de Médicos Escritores, sob a patronímica de Maurício Campos de Medeiros. Nes-
se sodalício participou de sua primeira diretoria como orador (1989-1991) e da 
segunda diretoria como 2o tesoureiro (1992-1993).
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A propósito, teve o privilégio de proferir um memorável discurso, em 26 
de maio de 1989, no Palácio da Cultura Gustavo Capanema, na cidade do Rio 
de Janeiro, por ocasião da instalação do sodalício. Sua fala foi uma mescla de 
erudição e pragmatismo; seriedade e descontração, encantando e prendendo 
indelevelmente a atenção de todos os ouvintes.

Em 2001, Daniel Boechat publicou um livro de poemas intitulado Moinha 
que o Vento Espalha, tencionando que essa obra fosse tratada como algo ínti-
mo, “para uso interno”. 

Daniel faleceu no dia 15 de julho de 2003 após longa enfermidade. Deixou 
viúva, Maria Teresa; seus sete �ilhos de três casamentos e cinco irmãos: Carlos, 
Renaud, Hadar, Esther e Oscar.

Segundo seu irmão, Oscar Boechat Filho, os amigos comentavam com uma 
ponta de humor, no Cemitério São João Batista, que até no último momento ele 
pregou uma peça a todos: programou sua partida para o dia do seu aniversário 
de 81 anos. O pastor, Guilhermino Cunha, seu amigo e mentor, relembrou na oca-
sião da cerimônia fúnebre episódios edi�icantes da vida de Daniel, em particular, 
seu trabalho no campo da assistência social em favor dos menos favorecidos.
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CADEIRA NO 27 – SEGUNDO OCUPANTE

Marco Aurélio Baggio1

Marco Aurélio Baggio nasceu em 8 de março de 1943, na cidade de Belo Ho-
rizonte, Minas Gerais. É �ilho de Aldo Baggio e Hercília Alves Pinto Baggio.

Estudou no grupo escolar “Lúcio dos Santos” de 1950 a 1951 e no grupo 
escolar “Barão de Macaúbas” de 1952 a 1953. Cursou o ginásio e o cientí�ico no 
Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, de 1954 a 1960.

Realizou o curso médico na Faculdade de Medicina da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), no período de 1961 a 1965. Tornou-se acadêmico 
plantonista concursado no Hospital Galba Velloso, em Belo Horizonte, entre os 
anos de 1964 a 1965. A partir de janeiro de 1966, tornou-se psiquiatra efetivo 
desse hospital. Foi professor-fundador da primeira residência em psiquiatria 
de Minas Gerais, a partir de 1968, tendo ocupado a diretoria administrativa do 
Hospital Galba Velloso no período de 1968 a 1970. Foi fundador e diretor clínico 
do Hospital Espírita André Luiz, entre 1967 a 1973. Em 1971, lecionou técnicas 
psicoterapêuticas na residência de psiquiatria no Hospital Espírita André Luiz, 
residência essa fundada por ele. 

Foi membro do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais por 37 anos, no período 
de 1968 a 2006, tendo apresentado dezenas de trabalhos e publicado dezenas 
de artigos na revista “Reverso”, dessa instituição.

Marco Aurélio Baggio é psiquiatra e psicanalista, tendo-se destacado pela 
elaboração de conceituações e de práticas psicoterapêuticas modernas, derivadas 
de seu amplo estudo de dezenas de autores e de escolas psicoterápicas entrosadas 
com sua larga experiência clínica, o que originou uma postura pessoal avan-

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Marco Aurélio Baggio e 
redigidos segundo estilo editorial do autor.

Marco Aurélio Baggio1
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çada como psicoterapeuta. Tais práticas tornaram-se adaptadas às condições 
atuais de sua variada clientela, atendida em consultório particular desde 1966. 
Há cerca de oito anos, apresenta programas na televisão sobre assuntos de sua 
especialidade dentre outros, e é profundo conhecedor de história e literatura. 
Estudioso do capitalismo globalizado, vem desenvolvendo pesquisas sobre os 
aspectos políticos e econômicos da conjuntura mundial e o impacto provocado 
por essas mudanças na vida das pessoas.

Além dos trabalhos especí�icos nas áreas psicanalítica e psiquiátrica que 
publica regularmente em revistas e periódicos especializados no Brasil e no ex-
terior, Marco Aurélio Baggio é autor de vários estudos no campo da literatura, 
especialmente sobre as obras de Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Raduan 
Nassar, Umberto Eco, Camille Paglia, Harold Bloom, tendo mais de quatrocentos 
e cinquenta artigos publicados.

Baggio é colaborador regular do Caderno Pensar do Jornal Estado de Minas; 
do Jornal Hoje em Dia, da revista Encontro, além de fundador e colaborador edi-
torial da Revista Brasileira Médico-Literária, de Porto Alegre (RS), dentre outros 
periódicos.

É sempre solicitado pela Rádio Incon�idência para prestar consultoria sobre 
assuntos humanísticos e de interesse público. 

Foi agraciado com a medalha Santos Dumont de Mérito Cívico, em 1999, 
grau bronze; em 2001, com a mesma medalha grau prata e, em 2005, com a me-
dalha Santos Dumont grau ouro. Recebeu, em 2000, o título de Honra ao Mérito 
e de Consagração Pública, como Pro�issional Destaque do Século XX, concedido 
pela Companhia Nacional de Eventos. Em 2002, foi agraciado com a medalha da 
Incon�idência, concedida pelo governo do estado de Minas Gerais. Recebeu, em 
2005, a grande medalha da Incon�idência. Em 2006 foi agraciado com a medalha 
Juscelino Kubitschek; a medalha da Soamar – Sociedade dos Amigos da Marinha 
do Brasil e a medalha Centenário de Guimarães Rosa da Sobrames – MG. 

É detentor das seguintes honrarias ofertadas pelo governo do Estado de 
São Paulo: medalha cultural “Aluísio de Almeida”; o colar “Cruz do Alvarenga 
e dos Heróis Anônimos”; o colar comemorativo do sesquicentenário da Revo-
lução Liberal de 1942; o colar Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, todos 
outorgados em Sorocaba, São Paulo. Baggio é ainda detentor a medalha Casa dos 
Contos de Ouro Preto. Foi o criador e detentor da medalha condecorativa “Israel 
Pinheiro”, do Instituto Histórico e Geográ�ico de Minas Gerais, em 2005. 

É membro benemérito e presidente emérito do Instituto Histórico e Geo-
grá�ico de Minas Gerais. Sócio efetivo da Arcádia de Minas Gerais, onde ocupa a 
cadeira de no 25. É também sócio correspondente fundador do Instituto Histó-
rico e Geográ�ico de Montes Claros. Possui a medalha Ary Brás Lopes outorgada 
pela Academia de Letras João Guimarães Rosa da Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG). Foi premiado em uma dezena de entidades literárias por seus artigos 
postos em concurso.
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Marco Aurélio Baggio ocupa a cadeira no 96 da Academia Mineira de Medi-
cina, desde setembro de 1995, sendo atualmente seu orador o�icial. Ocupa ainda 
a cadeira no 27 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), no Rio 
de Janeiro. É detentor da cadeira no 10 do Instituto Histórico e Geográ�ico de 
Minas Gerais, desde 9 de maio de 1998.

O psiquiatra mineiro é também membro das seguintes entidades: Centro de 
Estudos Filosó�icos, Antropológicos e Socioculturais de Belo Horizonte (Cefas); 
Conselho Cientí�ico da Federação das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos de 
Minas Gerais (Federassantas); Instituto Mineiro de História da Medicina, sendo seu 
orador o�icial; parceiro-assessor e fundador da Academia de Letras João Guimarães 
Rosa da PMMG; Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado de 
Minas Gerais (Sobrames – MG), sendo seu presidente no biênio 2009-2010; Conse-
lho Superior de Integração Social da Estácio de Sá e membro eleito do Conselho 
Consultivo Estadual da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.

Dedicado a intensa atividade intelectual, Marco Aurélio Baggio é partici-
pante ativo como palestrante, conferencista e integrante de mesas-redondas em 
congressos e seminários nacionais e internacionais, tanto das áreas de psica-
nálise e de psiquiatria quanto de literatura. Seu interesse tem-se concentrado 
nas expressivas contribuições encontradas na cultura ocidental a partir de seus 
�ilósofos, seus pensadores, poetas, cientistas, grandes homens e, sobretudo, nos 
ensinamentos encontrados em autores fortes da grande literatura humanística.

Suas obras publicadas são: Erotika: Conjecturas Psicanalíticas (1992); O 
Psiquismo Humano (1995); Música Popular Brasileira: Os Conscertos da 
Vida (1996); Conversando (1998); Serhumanologia (1999); Minas-Brasil: 
Para uma Nova Arquitetura Convivencial em um Mundo Globalizado (2000); 
Causação em Psiquiatria: O Endógeno (2000); Psicoterapia: Técnica, Arte 
e Clínica (2000); Poesia Esgarçada (2001); Jesus de Nazaré: Esplendor no 
Ocidente (2002); Textos Escalares (2003): Máximas de Conduta (2003); Jus-
celino Kubitschek: Sua Excelência (2005); Um Abreviado do Grande Sertão: 
Veredas (2005); Textos Insinceros (2006); Um Abreviado de Quase Tudo 
(2007); 69 Etapas Evolutivas (2007); Ajuda-te Pelo Conhecimento (2008) e 
Ensaios Humanísticos (2009).
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CADEIRA NO 28 – PATRONO

Cyro dos Santos Martins1

1908- 1995

Cyro dos Santos Martins nasceu em 5 de agosto de 1908, em Quaraí (RS). Era 
�ilho de Apolinário Bilo Martins e Felícia dos Santos Martins. Em 1917, frequen-
tou o Colégio Municipal e recebeu aulas do professor Caravaca, personagem em 
Rodeio e O professor. Em 1920 deixou a campanha e veio para o internato do 
então Ginásio Anchieta, em Porto Alegre, vivência que imortalizou em Um Me-
nino Vai para o Colégio. 

Escreveu seus primeiros artigos e contos aos 15 anos. Em 1928, com 19 
anos, ingressou na Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Retornou a Quaraí 
em 1934, já formado, para fazer a “prática da medicina”, como dizia, sobretudo 
nos bairros e vilas da cidade. Nesse mesmo ano estreia com Campo Fora (contos), 
impregnado do imaginário da campanha e da fronteira. 

Em 1935 casou-se com Suely de Souza e utilizou em conferência, pela pri-
meira vez, o termo “gaúcho a pé”, origem e leitmotiv de sua trilogia: Sem Rumo, 
Porteira Fechada, Estrada Nova. 

Em 1937 foi estudar neurologia no Rio de Janeiro, onde publicou Sem Rumo 
pela editora Ariel, primeiro romance da trilogia do “gaúcho a pé”. Em 1938, no-
vamente em Porto Alegre, prestou concurso para a psiquiatria do Hospital São 
Pedro e, no ano seguinte, participou da fundação da Sociedade de Neurologia, 
Psiquiatria e Medicina Legal no Hospital São Pedro, além de ver publicado seu 
romance Enquanto as Águas Correm, pela editora Globo. Por essa ocasião 
abriu seu primeiro consultório.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Roberto Curi 
Hallal e redigidos segundo estilo editorial do autor.

yro dos Santos Martins1
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Em 1942 surgiu seu livro Mensagem Errante, em plena II Guerra Mundial, 
e, em 1944, Porteira Fechada, segundo romance da trilogia do “gaúcho a pé”. 
Em 1949 casou-se com Zaira Meneghello. Em 1954 publicou Estrada Nova, o 
terceiro romance da trilogia do “gaúcho a pé”, que a crítica literária do Rio Grande 
do Sul elegeu como o melhor e mais sólido romance do autor. 

Retornou em 1955 de Buenos Aires, já como membro da Associação Psi-
canalítica Argentina. Trouxe a Porto Alegre, entre outros, o analista argentino 
Arnaldo Rascovsky, de quem se tornara amigo, para debates sobre psicoterapia 
analítica de grupo. Em 1957 foi eleito presidente da Sociedade de Neurologia, 
Psiquiatria e Neurocirurgia, quando iniciou suas atividades como professor no 
Instituto de Psicanálise. Ainda nesse ano publicou Paz nos Campos, reunindo 
contos e novelas que depois ele desdobraria em outras publicações.

Entre 1958 a 1964 teve vários trabalhos cientí�icos traduzidos para o es-
panhol e o alemão. Nos anos seguintes lançou Do Mito à Verdade Cientí�ica 
(1964); A Criação Artística e a Psicanálise (1970); Perspectivas do Huma-
nismo Psicanalítico (1973); Orientação Educacional e Pro�ilaxia Mental 
(1974); Rumos do Humanismo Médico Contemporâneo (1977), revelando-se 
um homem de ciência voltado para os problemas socioculturais do seu tempo. 
Voltando ao conto em A Entrevista (1968) e em Rodeio (estampas e per�is, 
1976) recriou o mundo da infância e adolescência na campanha. 

Seus amigos escritores têm sua obra analisada em “Escritores Gaúchos” 
(1976). Em 1978 foi homenageado por amigos, médicos, escritores e historia-
dores pela passagem dos seus 70 anos.

As revoluções de 1893 e 1923 serviram de pano de fundo para o romance 
Sombras na Correnteza (1979), em que homenageia seu pai Bilo Martins, 
transformando-o em personagem como dono de um boliche de beira de estrada. 

Cyro dos Santos Martins continuou alternando publicações de caráter cien-
tí�ico e literário. Em 1979, coordenou e foi coautor de Perspectivas da Relação 
Médico-Paciente. Em 1980 publicou A Dama do Saladeiro (contos). Já a novela 
O Príncipe da Vila (1982) con�igurou um salto ontológico em sua obra, enquanto 
os ensaios de O Mundo em que Vivemos (1983) e A Mulher na Sociedade 
Atual (1984) mostraram o ensaísta preocupado com problemas nucleares de 
nosso tempo, em que sobressaem a situação, a condição e o papel da mulher na 
sociedade atual. 

A revolução de 1930 foi revista com um olhar irônico no romance Gaúchos 
no Obelisco (1984). Já, no romance Na Curva do Arco-Íris (1985), convivem o 
analista e o �iccionista: o social, o histórico e a introspecção se fundem de modo 
admirável. 

Cyro dos Santos Martins foi homenageado especial da 32a Feira do Livro de 
Porto Alegre, em 1986. Ao completar 80 anos, seu esplendor criativo se mostrou 
no romance O Professor (1988), em que o poeta simbolista Alceu Wamosy apa-
rece como personagem em plena Revolução de 1923. Ainda em homenagem aos 
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seus 80 anos, um grupo de amigos lançou o Prêmio Literário Cyro Martins que, 
já em 1990, premia a obra “Petrona Carrasco”, de Valter Sobreiro Júnior.

Em 1990 realizou, em parceria com Abrão Slavutzky, um livro incomum de 
memórias, Para Início de Conversa. E, em 1991, publicou seu último trabalho 
de �icção, a novela Um Sorriso para o Destino. Ainda publicou uma série de 
ensaios psicanalíticos, em Caminhos (1993) e, quando seria de esperar que fa-
lasse de si mesmo, surpreende discorrendo sobre seus amigos poetas, pintores 
e �iccionistas, em Páginas Soltas (1994).

Cyro dos Santos Martins Faleceu aos 87 anos, em 15 de dezembro de 1995, 
em Porto Alegre. Teve a honra de ser um dos dois patronos da Academia Brasilei-
ra de Médicos Escritores (Abrames) que receberam essa homenagem em vida.
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CADEIRA NO 28 – FUNDADOR

Roberto Curi Hallal1

Roberto Curi Hallal nasceu em 14 de outubro de 1943, na cidade de Pelotas, 
Rio Grande do Sul. É �ilho de imigrantes libaneses, Olga Al-Alam Curi e Jacob 
Curi Hallal. Teve três irmãos João Carlos, Luiz Carlos e Julia. Casou-se com Tania 
Ismael de Oliveira Curi Hallal com quem tem quatro �ilhos: Roberto, Leonardo, 
Eduardo e Gustavo. 

Roberto Curi Hallal formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Pelotas, em 1969. Posteriormente, de 1971 a 1974, estudou na Asso-
ciação Psicanalítica Argentina, tornando-se psicanalista e passando a ser mem-
bro efetivo da International Psychoanalytic Association. De retorno ao Brasil pas-
sou a viver na cidade do Rio de Janeiro, onde cursou e se formou psicoterapeuta 
de grupo na Sociedade de Grupoterapia do Rio de Janeiro, em 1976.

É membro de diversas entidades tais como: Sociedade Brasileira de Me-
dicina, International Psychoanalytic Association (membro efetivo); Asociación 
Psicoanalítica Argentina (membro efetivo); Academia Brasileira de Médicos Es-
critores (membro fundador-titular da cadeira no 28); Associação Brasileira de 
Adolescência; assessor permanente de cultura e sociedade da Associação Lati-
no-Americana de Pediatria – Comitê de Adolescência; Sociedade Brasileira de 
Sexualidade Humana; Filium do Brasil (membro fundador) e Rede Mundial de 
Suicidiologia, desde 2005.

Dentre os títulos que recebeu e cargos que ocupou destacam-se: professor 
emérito da Universidade Oriente – Santiago de Cuba, República Cubana, desde 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Roberto Curi Hallal e redi-
gidos segundo estilo editorial do autor. 

Roberto Curi Hallal1
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2005; reconhecimento pelo Ministério da Saúde de Cuba pela “Dedicação e Cui-
dado com os Adolescentes da América Latina”; asesor extranjero del Instituto 
Universitario de Ciencias de la Salud – Campus Virtual – Fundación H. A. Barceló 
– Argentina; docente del Curso On-Line en Desarrollo y Salud en Adolescencia – 
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Campus Virtual – Fundación H. A. 
Barceló – Argentina; asesor extranjero de publicaciones cientí�icas del Instituto 
Universitario de Ciencias de la Salud – Campus Virtual – Fundación H. A. Barceló – 
Argentina, desde 2005; assessor para assuntos internacionais da Confederação 
de Adolescência e Juventude para Iberoamérica e Caribe (Codajic) desde 2006; 
presidente de honra da Filium do Brasil; coordenador do Plano Para Juventude 
e Adolescência no Município de Cipolletti – Rio Negro, Patagônia Argentina, des-
de 2006; coordenador de projetos do Instituto Oziris Pontes, Irauçuba, Ceará 
(2007) e coordenador do projeto da Ação Educacional para Leitura no Rio de 
Janeiro (2007).

Roberto Curi Hallal publicou os seguintes livros e capítulos em livros: O 
Grupo de Re�lexão Sobre Tarefa Assistencial – In: Paternidade e Maternidade 
(Ateneo, 1982); A Mulher no Ciclo Grávido-Puerperal – In: Perinatologia Social 
(Fundo Editorial Byx Prócienx, 1984); Con�litos Entre Pais e Filhos – In: A Saúde 
do Adolescente (publicado pela Academia Nacional de Medicina, 1991); Situações 
de Risco à Saúde das Crianças e dos Adolescentes – publicado em colaboração 
no livro de mesmo nome (Vozes, 1993); La Historia de Uno – In: Familia – Un 
Espacio de Encuentro y Crecimiento para Todos – publicado, em colaboração, 
pela Academia Mexicana de Pediatria (Editores de Textos Mexicanos – México, 
2004); Um Lance que Rola, como colaborador (Editora Rocco, ano 1993); Sobre 
o Amor e Outros Ensaios (Editora 7 Letras, 2005); Soledad y Compañía: Una 
Capacidad Olvidada en el Estudio de la Adolescencia e Adolescente y la Familia – 
capítulos publicados, em colaboração, no livro Abordaje Integral de los Ad@les-
centes – Programa Rionegrino de Capacitación, Módulo II (Rio Negro, Argentina, 
2005); A Verdade sob Suspeita – Um Ensaio sobre a Fofoca (Editora 7 Letras, 
2007); Sobre o Ódio (Editora 7 Letras, 2007); Sobre Abrigos e Abismos (Edi-
tora 7 letras, no prelo em 2008) e Diálogos – De la Concepción al Nacimiento (em 
colaboração, Argentina, 2008). 
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CADEIRA NO 29 – PATRONO

Antônio da Gama Rodrigues1

1876-1955

Antônio Tiago da Gama Rodrigues nasceu em Salvador (BA), em 25 de julho 
de 1876. Era �ilho de Antônio Joaquim Rodrigues e de Rosa Clotilde, da secular 
Casa das Fontainhas de Portugal. 

Quando tinha quatro anos de idade seu pai retornou a Portugal. 
Formou-se pela Faculdade de Medicina de Coimbra, em 1899. Já, em 1900, 

revalidou seu diploma na Faculdade de Medicina da Bahia com a com o trabalho 
“O Gundu”, passando a clinicar no Rio de Janeiro e em cidades do interior de São 
Paulo, como Cruzeiro, Queluz, Lorena, Guaratinguetá e Taubaté.

Casou-se na cidade de Lorena (SP), em 7 de fevereiro de 1903, com Leduína 
Braga, dona Lily, sobrinha-neta do conde Moreira Lima. Desse conúbio nasce-
ram os �ilhos Antonio Carlos da Gama Rodrigues (16/4/1904), Fernando Alberto 
da Gama Rodrigues (30/7/1905) e Raul Augusto (13/5/1907).

Tornou-se muito conceituado como clínico e cirurgião. Na área médica pu-
blicou os trabalhos: “A Faringe” (1896); “A Anerobiose dos Amimais Superiores” 
(1896); “Diabetes” (1899); “Sobre a Etiologia do Tracoma” (1908) e “Manual 
para Auxiliares da Cruz Vermelha” (1932).

Além de médico e historiador teve atuação política, sendo presidente da Câ-
mara Municipal de Lorena (1926 e 1936); prefeito de Lorena e deputado estadual. 
Foi um dos primeiros a defender uma reforma agrária.

Gama Rodrigues colaborou com artigos na imprensa, salientando-se dentre 
eles “Euclides da Cunha em Lorena”, “Porque Euclides da Cunha Escreveu Os 
Sertões” e ensaio sobre Camões.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. Nota: A foto foi obtida junto 
à Secretaria da Cultura de Lorena.

nio da Gama Rodrigue
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Um texto elaborado por ocasião do X Simpósio de História do Vale do Para-
íba realizado em Roseira, entre os dias 19 e 21 de julho de 1990, cita que Gama 
Rodrigues era interessado em escavações arqueológicas realizadas na cidade 
de Aparecida. Consta que, em 1952, ele esteve presente às escavações na rua 
doutor João de Andrade Costa, assistindo a retirada de uma igaçaba que foi pos-
teriormente doada ao Museu do Ipiranga, em São Paulo.

Antônio da Gama Rodrigues publicou o livro O Conde de Moreira Lima. 
Postumamente, foram publicadas as seguintes obras: Euclides da Cunha: En-
genheiro de Obras Públicas do Estado de São Paulo – 1896-1904 (1956). 
Trata-se de livro documentário e gratulatório em homenagem à atuação digni-
�icante e exemplar do genial engenheiro, em sua passagem pelo funcionalismo 
público do estado de São Paulo. Foi editado por Alves Motta Sobrinho e lançado, 
postumamente, por ocasião da inauguração da sede própria da sala “Euclides 
da Cunha” na Faculdade Salesiana de Filoso�ia de Lorena. É também de sua la-
vra e igualmente de cunho histórico o livro Gens Lorenensis – Do Sertão de 
Guaypacare a Formosa Cidade de Lorena (1956).

Antônio da Gama Rodrigues faleceu em 31 de maio de 1955, com 78 anos 
de idade.
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CADEIRA NO 29 – FUNDADOR

Caio Villela Nunes1 

Caio Villela Nunes nasceu em Lorena (SP), pertinho das Minas Gerais, aos 6 
de maio de 1925. Era �ilho de família da melhor estirpe.

Graduou-se em Medicina pela antiga e conceituada Faculdade de Ciências 
Médicas, obra-prima do grande Rolando Monteiro; que depois seria estaduali-
zada, com a criação da Universidade do Estado da Guanabara, tornada hoje do 
Estado do Rio de Janeiro.

Apesar de seus internatos em obstetrícia na vetusta Pro Matre e em medi-
cina e cirurgia no Hospital do Pronto-Socorro da antiga prefeitura do Distrito 
Federal – hoje Hospital Souza Aguiar –, sua formação foi eminentemente clínica 
de três excelentes professores: Velho da Silva, Luiz Capriglione e Clementino 
Fraga Filho.

Logo depois de formado, em 1948, estagiou durante o ano de 1950, no serviço 
de reumatologia do professor Annibal Ruiz Moreno, em Buenos Aires, o qual tor-
nar-se-ia seu grande amigo por toda vida. Ainda naquele ano, de volta da Argenti-
na, fundou o Instituto de Reumatologia da Clínica Santa Marta, de sua proprieda-
de, pioneiríssimo na assistência privada. Também é do mesmo ano o convite de 
Velho da Silva para consultor em reumatologia de seu serviço, na VI Enfermaria da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

Sem achar-lhe desdouro por ser convicto paulista de nascimento, tinha carac-
terísticas mineiras: seu cavalheirismo cativante, sua maneira calma e comedida, 
sua fala mansa de pé de ouvido, seu espírito conciliador e até suas tendências 
literárias e musicais, se colocados em computador, este haveria de concluir, pelo 
menos, por mineirismo.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Caio Villela Nunes1
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Mas, sua vida clínica e sua trajetória de grande pioneiro da reumatologia 
brasileira, de projeção internacional, foram decorrência natural de sua inteli-
gência, seu amor à pro�issão e ao estudo; se não que também a uma grande força 
de vontade, quase compulsiva, no sentido de bem instrumentar-se para exercer 
condignamente, como médico e como professor os destinos que escolheu. 

Pioneiro não só pelo tempo, Caio Villela foi também em vários assuntos da 
maior relevância, como: panarterite nodosa, fator reumatoide, hérnia dos discos 
lombares; e, mais recentemente, sem tirar-lhe o pioneirismo, venogra�ia ver-
tebral interóssea.

Uma outra atividade pioneira continuada foi, desde 1952, os Cursos de Reu-
matologia por ele organizados como diretor e colaborador, que somaram mais 
de trinta. 

Ministrou conferências, palestras e aulas em cidades interioranas, nas quais 
inaugurou a especialidade e incentivou sua prática, haja vista suas visitas a Te-
resópolis (1951), Petrópolis (1954), Poços de Caldas (1955), Varginha (1961), 
Guaratinguetá (1963) e Carangola (1968), entre outras.

Estas foram atividades extracurriculares de magistério, que foi sua tônica 
maior, por ser mesmo seu modo livre de ser, em que pesem dividendos notáveis. 
Mas, as curriculares foram também muito precoces, iniciando-se informalmente 
com Velho da Silva (1950-1955), continuando-se com vários cargos de docência 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro que foi como professor dos 
estafes de Waldemar Berardinelli e Clementino Fraga Filho. Tornou-se, ainda, 
professor efetivo da Faculdade de Medicina de Teresópolis e, em nível de pós-
-graduação, na Escola Médica de Pós-Graduação Carlos Chagas. Além do que, ao 
mesmo nível, ministrou em quase todos cursos, discorrendo sobre matéria de 
que se tornou oráculo: lombalgias e lombociatalgias.

Caio Villela Nunes foi membro-fundador da Sociedade de Reumatologia do 
Rio de Janeiro, em 1958, tendo sido vice-presidente na primeira gestão e presi-
dente no biênio 1966-1967. 

No 1o Congresso Brasileiro de Reumatologia, em 1955, fez contribuição 
pioneira sobre o Teste de Rose, ainda não vinculado também a Waaler; como 
apresentou sua casuística pessoal sobre a cortisona-benjamim, que então se inau-
gurava: a prednisona. Caio Villela teve presença integral em todos os congressos 
que se seguiram, sem contar com sua frequência quase absoluta a quantas reuni-
ões o�iciais e o�iciosas se foram realizando em todo Brasil e no exterior.

Entretanto, não se entende o porquê nunca haver sido Caio Villela Nunes 
candidato à presidência da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Sua grande-
za maior bem se concretiza e se demonstra, por sua posição altaneira, ao com-
por com Jacques Houli e Waldemar Bianchi o quadro de patronos e membros 
titulares fundadores de sua obra de última geração, a Academia Brasileira de 
Reumatologia; da qual, com aqueles amigos, é um dos fundadores-natos, na 
qualidade de fundador benemérito e “idealizador”, com o título singular de 
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membro-titular benemérito da cadeira no 5, títulos, com muita justeza, vitalícios 
e permanentes.

Caio Villela foi membro honorário da Sociedade Argentina de Reumatologia; 
cidadão honorário de Teresópolis e da cidade do Rio de Janeiro. Recebeu a me-
dalha professor Geraldo Gonçalves do mérito reumatológico (1996) da Sociedade 
Cearense de Reumatologia, além de convites para dissertar na Universidade de 
Munich e, através do British Council, no Kennedy Institute.

Foi personalidade multifária, em que se encontram o médico, o grande reu-
matologista, o emérito professor, com suas exímias investidas no campo das ar-
tes e das letras, tão como na cultura geral que o levaram a proferir inúmeras 
palestras sobre humanismo médico, medicina comunitária, medicina de grupo, 
relação médico-paciente, tabagismo, violência e criminalidade, sociobiologia, 
desequilíbrio ecológico e suas repercussões médico-sociais.

Caio Villela Nunes escreveu os seguintes livros de medicina: Lombalgia e 
Lombociatalgia – Diagnóstico e Tratamento (1989) e Cervicobraquialgia, 
Espondilose e Hérnia Cervical (1994).

E, nas pegadas de seu mui ilustre êmulo, grande amigo e con�idente, Pedro 
Nava, se dedicou também ao memorialismo. Haja vista sua grande obra Parti-
lhar Lembranças de meu Mundo – Crônicas e Narrativas (1994).



362

CADEIRA NO 29 – SEGUNDO OCUPANTE

Renato Passos1

Renato Passos nasceu em Divinópolis (MG), em 28 de julho de 1938. For-
mou-se em medicina e possui título de especialista em cirurgia, coloproctologia 
e medicina do trabalho. É o�icial da reserva do Exército brasileiro.

Dentre os diversos cargos que ocupou salientam-se: diretor clínico e chefe 
do serviço cirúrgico e obstétrico do Hospital Deraldo Guimarães, em Almenara 
(MG, 1967-1979); revisor do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Fun-
rural, 1977-1979); diretor do abrigo da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP), 
em Belo Horizonte (1978-1980); médico do trabalho (1981); diretor executivo 
da Fundacentro (1980-1982); perito médico da Legião Brasileira da Boa Vontade 
(LBA, 1992); diretor da Maternidade Odete Valadares (1984); administrador 
hospitalar (Fiasa, 1985); Proctologista do PAM – Sagrada Família (1986); colo-
proctologista do Centro Integrado de Medicina (CIM, 1982-2000); perito médico 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS, 1994); diretor técnico da Neoclinic 
(1999); e, atualmente, coloproctologista da Maternidade Otaviano Neves e cirur-
gião geral e coloproctologista da Santa Casa de Belo Horizonte.

Na literatura, Renato Passos tem-se caracterizado como trovador e poeta.
Dentre as sociedades literárias de que participa e os cargos que ocupou 

salientam-se: tesoureiro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – So-
brames nacional (1998); presidente do 1o Encontro de Médicos Escritores em 
Minas Gerais (1999); presidente da Sobrames – Minas Gerais (1988-2000); vi-
ce-presidente da Sobrames nacional (2000-2002); presidente do XIX Congresso 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Renato Passos; com-
plementados pelo acadêmico Helio Begliomini e redigidos segundo estilo editorial do 
autor.

Renato Passos1
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Nacional Sobrames; presidente da Sobrames nacional (2003-2004); fundador 
da Sociedade Gaúcha de Médicos Poetas – RS (SOGPoetas); membro titular da 
cadeira no 36 da Academia de Ciências e Letras de São Lourenço (MG), tendo 
como patrono o dr. Campos da Paz; membro titular da União Brasileira dos 
Trovadores em Belo Horizonte; membro titular da Arcádia Mineira, ocupando 
a cadeira no 2, tendo como patrono Belmiro Braga; membro titular da Academia 
Mineira de Trovas, ocupando a cadeira no 30, tendo como patrono Silvio Mirá-
glia; membro titular da Academia Municipalista de Letras de Belo Horizonte, 
representando a cidade de Divinópolis (MG), ocupando a cadeira no 283, tendo 
como patrono Sebastião Ben�ica Milagre; membro fundador da Lisame – Liga 
Sul-Americana de Médicos Escritores e membro da Academia Brasileira de 
Médicos Escritores – Abrames (2003).

Dentre os títulos, distinções e comendas que recebeu destacam-se: galeria 
brasileira de trovadores (MG); trovador pela União Brasileira de Trovadores 
(MG); Revelação Poética pela SOGPoetas, por ter classi�icado três poemas no 
concurso nacional de médicos poetas de 1997; Ordem dos Amigos da Literatura 
pela Sobrames – RS (1998); Ordem dos Amigos da Poesia pela SOGPoetas – RS 
(1998); comenda da grã-cruz do Mérito Poético da Academia de São Louren-
ço (MG); destaque cultural da Academia Feminina de Letras de Belo Horizonte 
(1998-1999); Personalidade do Novo Milênio – troféu Fernando Pessoa (2002) 
e medalha Juscelino Kubitschek da Associação Médica de Minas Gerais por mé-
ritos médicos (2002).

Renato Passos além de ter participado em várias antologias; publicado di-
versos contos e ter recebido o 1o lugar no Congresso da Sobrames nacional rea-
lizado, em Maceió (AL, 2006), com o poema intitulado “Poesia Triste”, publicou 
os seguintes livros: Intimidades (poesias – vencedor do concurso da Academia 
de Ciências e Letras São Lourenço, 1997); Con�issões (sonetos – vencedor do 
concurso da Academia Municipalista de Letras, 2002); Emoções (reunindo 30 
poemas premiados em concursos nacionais) e Seduções (reunindo vários poe-
mas premiados). 
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CADEIRA NO 30 – PATRONO

João Guimarães Rosa1

1908-1967

João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo – MG, em 27 de junho de 
1908. Foi o primeiro dos sete �ilhos de Florduardo Pinto Rosa (“seu Fulô”) e de 
Francisca Guimarães Rosa (“Chiquitinha”).

Era inteligente, autodidata e com grande aptidão para línguas. Já aos 7 anos 
começou a estudar francês e o fez com vários outros idiomas, como se pode 
veri�icar neste trecho da entrevista que deu a uma prima, anos mais tarde:

“Falo: português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, 
um pouco de russo; leio: sueco, holandês, latim e grego (mas com o dicionário 
agarrado); entendo alguns dialetos alemães; estudei a gramática: do húngaro, do 
árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do 
checo, do �inlandês, do dinamarquês; bisbilhotei um pouco a respeito de outras. 
Mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda 
muito à compreensão mais profunda do idioma nacional. Principalmente, porém, 
estudando-se por divertimento, gosto e distração”. 

Aos 10 anos passou a residir na casa dos avós, em Belo Horizonte, onde 
concluiu o curso primário. Iniciou o curso secundário no Colégio Santo Antônio, 
em São João Del-Rei, mas logo retornou a Belo Horizonte onde se formou. 
Em 1925, com apenas 16 anos, matriculou-se na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Minas Gerais, concluindo o curso em 1930.

Casou-se aos 22 anos, em 27 de junho de 1930 – dia e mês de seu aniversário 
de nascimento –, com Lígia Cabral Penna, na ocasião com 16 anos, com quem 
teve duas �ilhas: Vilma e Agnes.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

oão Guimarães Rosa1
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Após a formatura começou a exercer sua pro�issão em Itaguara, então 
município de Itaúna – MG, onde permaneceu por cerca de dois anos. Foi nessa 
localidade que passou a ter contato com os elementos do sertão que serviriam 
de referência e inspiração à sua obra.

Em seguida, Guimarães Rosa serviu como médico voluntário da Força 
Pública, durante a Revolução Constitucionalista de 1932, indo para o setor do 
túnel em Passa-Quatro – MG, onde tomou contato com o futuro presidente do 
Brasil, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que, naquela ocasião, era o médico chefe 
do Hospital de Sangue. Entrou, posteriormente, por concurso, para o quadro 
da Força Pública do Estado de Minas Gerais. Em 1933 foi para Barbacena na 
qualidade de capitão médico do 9o Batalhão de Infantaria. 

Interrompeu sua vida como médico militar ao ser aprovado em 2o lugar no 
concurso para o Itamaraty, quando se tornou diplomata brasileiro, exercendo 
atividades na Europa (Alemanha e França) e na América Latina (Colômbia).

No início da carreira diplomática, exerceu, como primeira função no exterior, 
o cargo de cônsul-adjunto do Brasil em Hamburgo, Alemanha, de 1938 a 1942. 
Aí conheceu Aracy Moebius de Carvalho que viria a ser sua segunda mulher. No 
contexto da II Guerra Mundial, para ajudar os judeus a fugir para o Brasil, emitiu, 
ao lado da segunda esposa, agora com o nome de Aracy de Carvalho Guimarães 
Rosa, mais vistos do que as cotas legalmente estipuladas, tendo, por essa ação 
humanitária e de arrojo, ganhado, no pós-guerra, o reconhecimento do estado 
de Israel. Aracy é a única mulher homenageada no Jardim dos Justos entre as 
Nações, no Museu do Holocausto, em Israel.

João Guimarães Rosa estreou na literatura, em 1929, com a publicação 
do conto “O mistério de Highmore Hall” na revista “O Cruzeiro”, o qual não 
faz parte de nenhum de seus livros. Em 1936, a coletânea de versos Magma, 
obra inédita, recebeu o Prêmio Academia Brasileira de Letras, com elogios do 
poeta Guilherme de Almeida. Entretanto, destacou-se como contista, novelista e 
romancista. Também a�irmou escrever em transe mediúnico. 

Em 1957 candidatou-se pela primeira vez, sem sucesso, à Academia Brasilei-
ra de Letras. Foi eleito por unanimidade em 6 de agosto de 1963, em sua segunda 
candidatura a esse silogeu. Entretanto, adiou a cerimônia de posse enquanto pôde, 
pois a�irmava ter medo de morrer no dia do evento. Só veio a assumir sua cadeira, 
a de número 2, em 16 de novembro de 1967, sucedendo o acadêmico João Neves 
da Fontoura e sendo recebido pelo acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco.

Em seu discurso de posse algumas passagens parecem antever a sua morte. 
Constam nos últimos parágrafos em tom sarcástico as seguintes frases: “A gente 
morre é para provar que viveu” e “(...). As pessoas não morrem, �icam encantadas”. 
Mas a palavra derradeira de seu pronunciamento foi o nome de sua cidade natal: 
Cordisburgo.

Fatidicamente, faleceu em 19 de novembro, três dias mais tarde, na cidade 
do Rio de Janeiro, de infarto do miocárdio. Sua morte permanece um mistério, 
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sobretudo por estar previamente anunciada em sua obra mais marcante – 
Grande Sertão: Veredas –, romance quali�icado por Guimarães Rosa como uma 
“autobiogra�ia irracional”. De acordo com alguns críticos talvez a explicação 
esteja na própria travessia simbólica do rio e do sertão de Riobaldo, ou no amor 
inexplicável por Diadorim, maravilhoso demais e terrível demais, beleza e medo 
ao mesmo tempo, ser e não-ser, verdade e mentira.

Guimarães Rosa caracterizava em seus trabalhos literários a presença do 
sertão como palco das ações. Sua obra �icou marcada pela linguagem inovadora, 
utilizando elementos de linguagem popular e regional, com fortes traços de 
narrativa falada. Tudo isso, unindo à sua erudição, permitiu a criação de inúmeros 
vocábulos a partir de arcaísmos e palavras populares, invenções semânticas e 
sintáticas.

Recebeu ainda o prêmio do concurso da revista “O Cruzeiro” (quatro contos, 
1929); prêmio Humberto de Campos da Editora José Olympio (2o lugar, 1938); 
prêmio Sociedade Felipe d’Oliveira com o livro Sagarana (1946); prêmio 
Carmem Dolores Barbosa e prêmio Paula Brito com o livro Grande Sertão: 
Veredas (1956); e prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras 
pelo conjunto de sua obra (1961).

João Guimarães Rosa desapareceu prematuramente aos 59 anos de idade, 
no ápice de sua carreira diplomática e literária. Em 1966 seus livros já estavam 
traduzidos na França, Itália, Estados Unidos da América, Canadá, Alemanha, 
Espanha, Polônia, Holanda e Checoslováquia.

Em 1967, considerado fenômeno da literatura brasileira, seria indicado para 
o prêmio Nobel de Literatura por iniciativa de seus editores alemães, franceses 
e italianos. A indicação foi barrada em decorrência de sua morte. Não restam 
dúvidas de que foi um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os 
tempos.

São suas obras: Magna (versos, 1936); Sagarana (contos, 1946); Com o 
Vaqueiro Mariano (reportagem poética, 1947); Corpo de Baile (ciclo novelesco, 
2 volumes, 1956); Grande Sertão: Veredas (romance, 1956); Primeiras 
Estórias (contos, 1962); Manuelzão e Miguilim (1964); No Urubuquaquá, no 
Pinhém (1965); Noites do Sertão (1965); Campo Geral (1964); Tutameia – 
Terceiras Estórias (contos, 1967); Estas Estórias (contos póstumos, 1969); 
Ave, Palavra (diversos póstumos, 1970); além de obras em colaboração: O 
Mistério dos MMM (1962) e Os Sete Pecados Capitais (1964).
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CADEIRA NO 30 – FUNDADOR

Júlio Arantes Sanderson de Queiroz1

1914-2002

Júlio Arantes Sanderson de Queiroz nasceu em 30 de março de 1914, em 
Aiuruoca – Minas Gerais. Graduou-se pela Faculdade Nacional de Medicina – 
Praia Vermelha, em 1937, hoje, Faculdade de Medicina da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro – UFRJ. Foi admitido por concurso na assistência pública, 
em 1938. Foi chefe de equipe do pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas, 
acumulando a che�ia da clínica cirúrgica, onde realizou cursos de pós-gradu-
ação em cirurgia. Em 1957 passou a che�iar a 3a clínica cirúrgica do Hospital 
Pedro Ernesto, como professor titular associado do departamento de cirurgia 
da Faculdade de Ciências Médicas.

No Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), entidade que lhe concedeu o tí-
tulo de membro emérito, atuou em diversos cargos: membro da comissão de 
redação (1955-1957); 2o vice-presidente (1957-1959); diretor de publicações 
(1967-1969) e primeiro editor da Revista do CBC; secretário-geral (1977-1979), 
suplente do conselho de seleção (1983-1985) e membro efetivo do conselho de 
seleção (1986-1988 e 1992-1994).

Foi presidente do centro de estudos da Secretaria de Saúde, quando criou a re-
sidência médica no Estado da Guanabara; presidente da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro (1969, 1970-1971 e 1972-1973), acolhendo as diversas 
sociedades médicas especializadas. Foi médico da Legião Brasileira de Assistência 
e cirurgião do Hospital do Andaraí por vários anos, além de secretário municipal 
de saúde, em 1983, na gestão do prefeito Jamil Haddad. Também foi membro ho-

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
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norário da Academia Nacional de Medicina (1996), membro fundador da Sociedade 
Brasileira de História da Medicina, e membro titular-fundador (1987), orador o�icial 
(1992-1993; 1998-1999 e 2000-2001) e presidente (1994-1995 e 1996-1997) da 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames). 

Júlio Sanderson teve numerosos trabalhos publicados, particularmente na 
área de cirurgia, ética médica, biogra�ias, ensaios e crônicas. Era portador de 
vasta cultura e de exímia oratória. É dele o aforismo: “O homem só conspira contra 
a vida quando enlouquece”.

Escreveu dentre outros livros Re�lexões Sobre a Ética Médica que recebeu 
o prêmio Genival Londres de 1984 da Academia Nacional de Medicina, e Memória 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro num Século de Vida, 
em dois alentados volumes (1986).

A vocação para a medicina propiciou Júlio Sanderson a se interessar por aque-
les que descobriram meios e maneiras de prolongar a vida, levando-o a escrever 
o livro Heróis de Curar (1995), onde propõe uma re�lexão e questiona por que 
aqueles que matam são considerados heróis, ao passo que há tanto silêncio em 
torno daqueles que salvam!? Seu sonho, do panteão dos “Heróis de Curar”, não 
pôde ser realizado materialmente, mas é viva no coração de todos os médicos a 
�igura do pro�issional completo que ele foi, e da sua luta eterna pela ética e pela 
valorização da pro�issão, sendo dele a frase que representa o sentimento de todos 
aqueles que labutam na arte de curar: “a cura é anônima e a morte é notícia”.

Fiel à sua vocação hipocrática assim sintetiza a função do médico: “O médico, 
quando cura, consola, apoia, ajuda, divide a dor. Curar é sua obsessão. O estímulo 
dessa obsessão é o sofrimento do outro, do seu semelhante. O médico é sempre 
esperado. Chega no leito, na mesa clínica, na calçada da rua, na estrada, no afoga-
mento, no furacão, na tormenta, no campo de batalha, na prisão, no esconderijo, 
no ostracismo, na fuga, em Hiroshima. O que chega, na realidade, é a solidariedade 
que o médico representa. É o amor que lhe confere neutralidade, que lhe permite 
valorizar a vida acima de quaisquer outras considerações.”

Júlio Sanderson faleceu em Aiuruoca, “sua aldeia querida”, em 29 de julho 
de 2002, aos 88 anos. Apenas três meses após, o prefeito da cidade do Rio de 
Janeiro, César Maia, através do decreto no 22.138, de 17 de outubro de 2002, 
perenizou-lhe uma signi�icativa homenagem, denominando o Hospital Municipal 
do Andaraí, referência no tratamento de queimados e de pacientes com câncer 
de mama e de colo de útero, situado na rua Leopoldo no 280, como “Hospital 
Municipal Dr. Júlio Sanderson de Queiroz”.

Da mesma forma, recebeu post-mortem a honra de ter seu nome dado ao 
auditório nobre do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janei-
ro (Cremerj); ao Hospital da cidade de Aiuruoca, assim como ao Museu Júlio 
Sanderson, também em sua cidade natal, instituído na residência onde viveu – 
tombada pelo município desde 2003 – constituindo-se no primeiro patrimônio 
histórico e cultural de Aiuruoca.
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CADEIRA NO 30 – SEGUNDO OCUPANTE

Ronaldo Vieira de Aguiar1

Ronaldo Vieira de Aguiar nasceu em 28 de junho de 1937, em Belo Hori-
zonte (MG). É �ilho de Francisco Celestino de Aguiar e de Zélia Vieira de Aguiar. 
Fez o curso primário no Grupo Escolar Aurélio Pires; o ginásio e o cientí�ico no 
Colégio Estadual de Minas Gerais.

Graduou-se, em 1962, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). Iniciou residência em pediatria no Hospital São Vicente 
da mesma Faculdade, em 1962, e foi assistente voluntário da clínica pediátrica 
da UFMG, em 1963.

No início de sua carreira desempenhou as funções de médico perito em Itaú-
na (1964-1966); médico perito revisor em Belo Horizonte (1966-1976); médico 
perito coordenador (1975-1977) e especializado, em 1977.

Estagiou na clínica de alergia e imunologia da Santa Casa do Rio de Janeiro 
– serviço do professor Oswaldo Seabra. De 1974 a 1976 especializou-se nessa 
disciplina, cursando a pós-graduação da Ponti�ícia Universidade Católica (PUC – 
Rio de Janeiro), no serviço do professor Brum Negreiros, com apresentação de 
trabalhos nos dois anos.

Foi assistente do curso de pós-graduação da residência de pediatria do 
Hospital João XXIII, tendo ministrado aulas sobre temas de alergia, tais como: 
“Dermatite Atópica”, “Urticárias”, “Angioedema” e “Choque Ana�ilático”. 

Em 30 de maio de 1976 foi aprovado em 2o lugar na especialidade de alergo-
imunologia, no concurso do Departamento Administrativo do Serviço Público 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Ronaldo Vieira de Aguiar 
e redigidos segundo estilo editorial do autor.

aldo Vieira de Aguiar
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(Dasp), em Minas Gerais, assumindo sua função em junho de 1977, no Posto de 
Atendimento Médico (PAM) Sagrada Família de Belo Horizonte. 

Teve participação em vários congressos dessa nova especialidade, como no 
Congresso Luso-Brasileiro, em 1978, realizado em Belo Horizonte, sendo membro 
da comissão cientí�ica e secretário da sessão de temas livres; na Jornada de Asma, 
em Belo Horizonte, sendo membro da comissão cientí�ica, em 1980, na Associação 
Médica de Minas Gerais; presidente das Conferências de Conhecimentos Básicos 
de Imunologia Aplicáveis à Clinica e Imunode�iciências; II Internacional Workshop 
of Allergy and Imunology e IV Fórum of Allergy of Minas Gerais.

Ronaldo Vieira de Aguiar realizou os seguintes trabalhos: “Tuberculose – 
Avaliação do Cadastro Torácico” (1961); “Doenças do Recém-Nascido” (1962); 
“Aspectos Importantes da Alergoimunopatologia” (1974); “Avaliação em Alergia 
e Imunopatologia (1976) e “Farmacodermias” (2006).

Foi pediatra da Cooperativa dos Rodoviários de Belo Horizonte e trabalhou 
no Hospital do Pronto-Socorro – Hospital João XXIII, por trinta anos (1961-1991), 
quando se aposentou.

Recebeu os seguintes títulos honorí�icos: “Médico Destaque do Século XX 
em Alergologia” outorgado pela Companhia Nacional de Eventos e Pesquisas 
(Belo Horizonte, 2001) e “Troféu Albert Sabin – Personalidades que Valorizam e 
Resgatam Vidas” (Juiz de Fora, 2002).

Ronaldo Vieira de Aguiar é membro das seguintes entidades: Sociedade Minei-
ra Alergia e Imunopatologia; Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; 
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames) desde 1998 e cadeira no 
30 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) desde 2002.

 Na Sobrames – regional de Minas Gerais, exerceu os cargos de tesoureiro, 
em 1999; presidente por duas gestões (2001-2002 e 2003-2004) e secretário 
(2007-2008).

Teve as seguintes participações em congressos literários: coordenador da 
7a sessão literária do XVIII Congresso Nacional da Sobrames (Gramado, 2000); 
palestrante sobre “Lusofonia” na Agenda Cultural de Minas Gerais (2000); me-
sa-redonda sobre o médico escritor e sobramista “José de Vasconcelos Barros” 
e palestrante sobre “Termos Particulares da Língua” no XIX Congresso Nacional 
da Sobrames (Belo Horizonte, 2002). 

Recebeu prêmios nos seguintes concursos literários: I Encontro Mineiro de 
Médicos Escritores (1999) com o conto “Superleve” (3o lugar); Congresso Nacio-
nal da Sobrames, em Gramado (RS, 2000) com o conto “Nem Tium” (1o lugar 
em originalidade); “Aldeia da Fonte” (conto, 2o lugar) e “O Maior Benfeitor da 
Humanidade” (menção honrosa); concurso de poesias Antero de Quental da 
Faculdade de Engenharia de Itajubá, menção honrosa com os poemas “Enlace”, 
“Mendigo”, “Amigo, Singular Criatura” e “Saudade”.

Participou das seguintes antologias: “Médicos Contam Contos” (1999); 
“Médicos Cantam e Contam”; “Antologia Poética Antero de Quental”; “Per�il Li-
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terário dos Presidentes da Sobrames” (2000); “Anuário de Escritores” (2001); 
“Antologia Del Secchi” e nos Anais do Congresso Nacional da Sobrames (2000); 
Primeiro Encontro Baiano de Médicos Escritores (2001) e Congresso Nacional 
da Sobrames (2006).

São de sua lavra os seguintes livros: Conto e Reconto (1999); Contos Mi-
nenses (2002) e Artimanhas do Acaso (2004), romance em que, com maestria, 
trama a vida de muitos personagens.
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CADEIRA NO 31 – PATRONO

Gastão Cruls1

1888-1959

Gastão Luiz Cruls nasceu no dia 4 de maio de 1888, no desaparecido Morro 
do Castelo, na cidade do Rio de Janeiro, então distrito federal, onde estava 
instalado o Observatório Astronômico, do qual seu pai fora diretor.

Seu pai, Luiz Cruls, natural da Bélgica – engenheiro, geógrafo e cientista 
–, permaneceu no exército belga até 1873, viajando a seguir para o Brasil. Foi 
engenheiro da Carta Geral do império e, posteriormente, admitido no Observatório 
Astronômico, em 1879. Em 1881 passou a primeiro astrônomo e, três anos mais 
tarde a diretor efetivo daquela instituição. Participou de inúmeras comissões 
entre as quais a de exploração do planalto central do Brasil, com �inalidade de 
escolha do melhor sítio para a futura capital, em 1892. Foi redator dos Anais do 
Observatório Imperial e organizador do Dictionnaire Climatologique Universel, 
cuja elaboração participaram cientistas de renome internacional. 

Gastão Luiz Cruls fez seus estudos primários no Colégio Rusch que se 
localizava num velho sobrado na Rua São José. Tendo sua família se mudado 
para a cidade de Petrópolis, fez quatro anos de curso preparatório no Ginásio 
Fluminense, recém-inaugurado. Extinto o ginásio, passou pelo Colégio São 
Vicente de Paulo, vindo a terminar no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, os 
outros preparatórios que lhe faltavam para fazer o curso de medicina. 

Durante os seis anos de faculdade de medicina, que tiveram início em 1905 
e terminaram em 1910, Gastão Cruls foi interno da enfermaria do renomado 
professor Miguel Couto e frequentou também a enfermaria do professor Paes 
Leme. 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Thereza Freire Vieira através de 
sua obra “Gastão Cruls – Vida e Obra” (1997), e redigidos segundo estilo editorial do 
autor. A foto foi contribuição do acadêmico Helio Begliomini.
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Logo percebeu que não gostava do contato direto com o doente e não se 
adaptava ao raciocínio clínico. Especializou-se em medicina sanitária. Entrou 
para o quadro de Assistência Pública, no qual permaneceu até 1921, tendo sido 
auxiliar acadêmico e depois subcomissário médico. 

Foi membro da comissão de saneamento rural do Estado da Paraíba sob a che�ia 
de seu amigo Acácio Pires. Em 1928, participou da expedição do marechal Rondon, 
subindo pelo rio Trombetas e chegando aos campos de Tumucumaque, nos limites 
com a Guiana Holandesa, também em serviço de demarcação de fronteiras.

Gastão Cruls foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográ�ico 
da cidade do Rio de Janeiro; primeiro bibliotecário da antiga universidade do 
distrito federal; chefe da divisão de biblioteca e cinema da prefeitura do distrito 
federal; membro da comissão de estudos históricos da cidade do Rio de Janeiro; 
chefe dos serviços de biblioteca da Secretaria de Educação até se aposentar e 
diretor, por muitos anos, do “Boletim Ariel – Revista Bibliográ�ica e Literária”, 
periódico que reuniu a correspondência de Antonio Torres, um dos mais temíveis 
pan�letários da época. 

Gastão Cruls sentia-se atraído pela literatura, mas foi apenas em 1914 
que começou a escrever os seus primeiros contos, alguns publicados como 
colaborador da “Revista do Brasil”, na fase Monteiro Lobato, com o pseudônimo 
de “Sérgio Spinola”. Seus contos foram reunidos na obra Coivara (1918). 
Nessa época, o médico que era revelou-se escritor, causando surpresa no meio 
pro�issional, pois, até o ano de 1917, não frequentava os círculos literários, apesar 
de ter entre seus amigos escritores Alberto Rangel, já famoso com seu livro 
“Inferno Verde”, e seu velho e grande amigo médico, o professor Miguel Osório 
de Almeida, 2o ocupante da cadeira no 22 da Academia Brasileira de Letras.

Assim, começou a frequentar, no Bar Nacional, o círculo dos literatos, que 
reunia jovens apreciadores da literatura, fazendo parte do grupo os escritores 
Gilberto Amado e Antonio Torres, além de outras �iguras exponenciais.

Se em Coivara (1918) ele deixou transparecer os motivos do seu afasta-
mento da medicina clínica, em seu outro livro de contos, Ao Embalo da Rede 
(1923), ele aproveitaria cenas que vivenciou na Paraíba quando participou da 
comissão de saneamento rural daquele estado.

Entretanto, a obra que lhe deu mais projeção como escritor foi o romance 
Amazônia Misteriosa (1925), embora conhecesse a Amazônia apenas através 
de numerosa bibliogra�ia. Gastão Cruls dizia que sem o conhecimento do livro 
de William Edwards “A Voyage up te River Amazon”, não seria possível a Henri 
Bates e Alfred Walace terem planejado a viagem pelo rio Amazonas. Outrossim, 
confessa que a leitura de “Inferno Verde” de Alberto Rangel e “A Margem da 
História” de Euclides da Cunha despertaram nele um particular interesse pelas 
coisas do Amazonas. A perigosa expedição à Amazônia com o marechal Rondon, 
em 1928, o inspirou a escrever um livro diário de viagem, que denominou de A 
Amazônia que Eu Vi (1930).
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A velha aspiração de Gastão Cruls era ser etnólogo. Ele amava sua terra e dese-
java muito voltar ao Amazonas, para conhecer melhor o Brasil. Queria ir até os cam-
pos do Rio Branco, descer pelas Guianas e voltar pela costa, até a ilha de Marajó.

Homero Sena, em “República das Letras” (1957), ouvindo Gastão Cruls, 
este lhe con�idenciara que a medicina o seduzira como estudo desinteressado, 
como pura pesquisa e indagação. Em contato com os doentes, a medicina fora 
para ele um verdadeiro inferno. Interessante é inferir que Gastão Cruls não se 
arrependeu de estudar medicina, porque a frequência obrigatória aos hospitais 
lhe ofereceu um rico campo de observações, num grande contato com a vida.

Outras obras de sua lavra são: Vertigem (romance, 1934); História Puxa 
História (contos, 1938); Hileia Amazônica – Aspectos da Flora, Fauna, a 
Arqueologia e Etnogra�ia Indígenas (1944); Aparência do Rio de Janeiro – 
Notícia Histórica e Descritiva da Cidade (1948); Antonio Torres e Seus Ami-
gos (notas bibliográ�icas seguidas de correspondência, 1950); De Pai a Filho 
(romance, 1954); Quatro Romances – A Amazônia Misteriosa; Elza e Helena; 
Criação e o Criador; e Vertigem (1958). Deixou ainda um romance inacabado, 
Angra, com cenário do Amazonas.

Além de escritor Gastão Cruls traduziu as seguintes obras: “Ciúme”, 
romance de Albert Gusman; “Caminho da Forca”, romance de T.S. Mathews; 
“Nijinsk”, biogra�ia de Romola Nijinsk; “Luxúria”, romance de J. Kessel; “Isadora”, 
memórias de Isadora Duncan, e “As Grandes Expedições Cientí�icas do Século 
XX” de Charles Key.

Gastão Cruls faleceu em 7 de junho de 1959, aos 71 anos, na cidade do Rio 
de Janeiro.

O professor Antonio da Silva Melo, médico e quarto ocupante da cadeira no 
19 da Academia Brasileira de Letras, consignou sobre Gastão Cruls, em janeiro 
de 1960, na Revista Brasileira de Medicina, que, “além de grande escritor, notá-
vel literato e historiador era amigo e companheiro. (...) Pelas suas qualidades de 
caráter, de sensibilidade e inteligência atingiu o clímax mais elevado que o ser 
humano pode alcançar. É verdade que, mesmo nas letras, foram os seus predica-
dos humanos de honestidade, de compreensão que mais o caracterizaram, quer 
quando penetrava os meandros da alma humana, quer quando olhava o mundo 
e a natureza com olhos cheios de perspicácia.

A literatura foi seu refúgio e nela deu expansão ao seu temperamento 
excessivamente introvertido, por demais cheio de complexos. (...) Gastão foi o 
padrão de homem leal que primava pelo corretismo e a dignidade. (...) Abominava 
a exibição, o charlatanismo, as pequenas vaidades da vida, traços dos mais 
marcantes da sua existência. Nunca se entusiasmou pela Academia de Letras e 
irritava-se quando alguém, mesmo qualquer de seus membros, acenava-lhe com 
a imortalidade, por demais merecida pela sua obra. Quando lhe deram o prêmio 
do Pen Clube, lembro-me bem, emocionou-se com a láurea, pois teria de ouvir 
palavras amáveis e pronunciar discurso de agradecimento.” (...).
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CADEIRA NO 31 – FUNDADOR

Antônio Dias Rebello Filho1

Antônio Dias Rebello Filho nasceu em 21 de julho de 1917. Graduou-se pela 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 
1940.

Foi médico do famoso político Carlos Frederico Werneck de Lacerda 
(1914-1977), ou mais conhecido simplesmente como Carlos Lacerda, governa-
dor do antigo estado da Guanabara (1960-1965).

Em 26 de maio de 1989 tomou posse como membro titular-fundador da 
cadeira no 31 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a 
patronímica de Gastão Cruls.

Antônio Dias Rebello Filho publicou o livro Carlos Lacerda – Meu Amigo 
(1981).

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. 
Notas: 
1. A fotogra�ia, que se encontra em condições técnicas desfavoráveis, foi obtida com 
grande sacri�ício do �ilme de instalação da Abrames, solenidade ocorrida em 26 de maio 
de 1989. A preservação e recuperação do �ilme se deveram ao jornalista Fernando Mou-
ra Peixoto, �ilho do acadêmico Perilo Galvão Peixoto.
2. A con�irmação da imagem da foto foi gentilmente feita pelo acadêmico Luiz Gondim 
de Araújo Lins.

nio Dias Rebello Filh
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CADEIRA NO 31 – SEGUNDO OCUPANTE

Jorge Sampaio de Marsillac Motta1

1911-2001

Jorge Sampaio de Marsillac Motta nasceu aos 30 de abril de 1911, na cidade 
de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Era �ilho do dr. Amancio de Marsillac 
Motta e de Thereza Sampaio de Marsillac.

Casou-se com Heloisa Brandão de Marsillac, �ilha do dr. Heleno Bandão, e 
tiveram dois �ilhos: Jayme, que hoje pertence à Academia Nacional de Medicina, 
e Ana Maria.

Cursou os estudos primários na Vila Isabel e as humanidades (secundário) 
no Externato Pedro II. Ingressou na Faculdade Nacional de Medicina, formando-se 
em 1933.

Quando estudante fez a formação cirúrgica com o dr. Heleno Brandão e De-
mócrito Vasconcellos Linhares, este do serviço de Brandão Filho. Foi interno da 
fundação Gaff rée-Guinle. Sempre trabalhou na Casa de Saúde Nossa Senhora de 
Lourdes, em Vila Isabel, até a década de setenta, quando se extinguiu.

Desde cedo se deu às atividades societárias, ingressando no Sindicato dos 
Médicos (Sinmed) e na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Fre-
quentava quatro clubes: Vasco da Gama, Fluminense, Vila Isabel e Jockey Club.

Foi um dos fundadores, em 1938, do Centro de Cancerologia, embrião do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), no qual ingressou como médico recém-
-formado. 

Em 1938, ligou-se a Mario Kroeff  e a Alberto Coutinho no Serviço Nacional do 
Câncer, tornando-se duradoura trindade da cancerologia brasileira. Em 1943, 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Omar da Rosa Santos e com-
plementados pelo acadêmico Helio Begliomini, que também contribuiu com a foto. A 
redação seguiu estilo editorial do autor. 

mpaio de Marsillac M
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foi trabalhar por dois anos como assistente no Memorial Hospital de New York e 
fellow do U. S. Marine Hospital (Baltimore).

Jorge Sampaio de Marsillac Motta foi fundador do Serviço Nacional de Cân-
cer (SNC, Rio de Janeiro) e da Campanha Nacional de Combate ao Câncer (CCC, 
Brasil). Em 1949, tornou-se chefe de clínica cirúrgica no Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) e, em 1952, da secção organizacional da CCC que dirigiu por mais 
de 10 anos, viajando por todo o país. 

Colaborou com a implantação do Hospital Napoleão Laureano, em João Pes-
soa, e da construção do Hospital Mathilde D’Oellinger da Graça, na cidade do Rio 
de Janeiro.

Em 1961, tornou-se diretor substituto do SNC e foi diretor do Inca. Promoveu 
campanhas educacionais com exposições itinerantes para esclarecimentos da 
população; manteve programa radiofônico na “Voz do Brasil”, divulgando a pre-
venção e o diagnóstico precoce do câncer. Estabeleceu programas de prevenção 
e participou da implantação do Hospital Mario Kroeff  (Penha), que veio a dirigir 
e onde está exposto seu busto junto aos de M. Kroeff  e A. Coutinho, sendo hoje 
dirigido por seu discípulo, Hiram S. Lucas.

Em 1951, foi fundador da Sociedade Brasileira de Cancerologia, da qual foi 
presidente, como também presidiu o X Congresso Brasileiro de Cirurgia. Esta-
beleceu o primeiro serviço de cirurgia de cabeça e pescoço no Inca, que che�iou, 
sendo o primeiro no país para o atendimento especí�ico de portadores de lesões 
neoplásicas nessas regiões do corpo. Antes, em 1940, com A. Coutinho e Amadeu 
Filho, implantara o serviço de oncologia odontológica.

Em 1967, Jorge Marsillac foi nomeado diretor do Instituto Nacional do Câncer, 
a convite do dr. Adayr Eiras de Araújo, então diretor do Serviço Nacional de 
Câncer. Sob sua administração, o Inca comemorou 30 anos, em 1968, e foi alvo 
de um primoroso programa de pesquisas. 

Em 1969, liderou voluntariosa campanha contra o desligamento do Inca do 
Ministério da Saúde e vinculação à Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro. Não obtendo êxito e face à realização da transferência, demitiu-se 
do cargo de diretor.

Jorge Sampaio de Marsillac Motta participou da fundação da Associação 
Brasileira de Assistência dos Cancerosos (Abac), mantedora do Hospital Filantró-
pico Mário Kroeff , sendo presidente de honra; da Sociedade Brasileira de Patolo-
gia Mamária; da Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço; do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões e da Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer.

Participou em centenas de congressos no país e em cerca de 50 no exterior, 
sendo convidado de honra em Buenos Aires, Bogotá, Tóquio, Santiago do Chile, 
Londres, dentre outros. Escreveu cerca de 40 artigos técnico-cientí�icos e mais 
de 600 textos para a imprensa.

Mereceu inúmeros títulos honorí�icos, empreendeu numerosas viagens de 
estudos, proferiu palestras, discursos, ministrou cursos e usufruiu algumas bolsas de 
estudos. Foi excepcionalmente destacado no 6th International Symposium (1990).
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Pertenceu à Associação Médica Brasileira (AMB, sendo vice-presidente); à 
Academia Brasileira de Medicina Militar (1o vice-presidente) e ao Colégio Brasi-
leiro de Cirurgiões do qual foi presidente de 1965-1967. Foi o segundo ocupante 
da cadeira no 31 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob 
a patronímica de Gastão Cruls, atuando como membro do conselho consultivo 
(1992-1993) desse sodalício. Em 1992, foi instituído o “Prêmio Jorge de Mar-
sillac” no IX Congresso Brasileiro de Mastologia.

Ingressou como membro titular da Academia Nacional de Medicina (ANM), 
em 21 de novembro de 1968, com a memória intitulada Exérese Cervical Ra-
dical: Seus Acidentes, Complicações e Sequelas. Participou desse silogeu em 
diversas diretorias, sendo presidente no biênio 1989-1991, sucedendo Aloysio de 
Salles Fonseca e antecedendo Rinaldo Victor De Lamare. Em 1990, recebeu o prê-
mio Alfred Jurzykowski por suas contribuições à oncologia. Tornou-se membro 
emérito da ANM, em 1994, na cadeira 27 da secção de cirurgia cujo patrono é Au-
gusto Brandão Filho. Integrou também o conselho consultivo da Policlínica Geral 
do Rio de Janeiro.

Jorge Sampaio de Marsillac Motta mereceu inúmeras homenagens em várias 
cidades, tais como: Curitiba, Campos, Uberaba, Salvador, João Pessoa, Aracaju, Barra 
Mansa, Belém, Rio de Janeiro. No Ceará viu ser inaugurado o Hospital de Câncer “Jor-
ge de Marsillac”. Em Maceió transcorreu a Jornada Oncológica “Jorge de Marsillac” 
(1991). Tornou-se irmão benemérito da Venerável Ordem Terceira de São Francis-
co da Penitência, de cujo Hospital Geral (Tijuca) foi chefe de cirurgia oncológica.

Presidiu, na ANM, os congressos “Saúde do Adolescente” e “Saúde e Medi-
camentos”. Foi eleito médico do ano, em 1988, pela Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro.

Foi professor titular de oncologia na Faculdade de Medicina Souza Marques 
(RJ); professor titular de cirurgia de cabeça e pescoço da Escola Médica de Pós-
-Graduação da Ponti�ícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), na qual 
recebeu o título de presidente de honra da Associação dos Graduados dessa dis-
ciplina. Foi também professor de medicina do trabalho – câncer ocupacional nos 
cursos da Petrobrás e organizador de muitos outros.

Jorge Sampaio de Marsillac Motta era homem tranquilo, cortês, exemplar 
chefe de família. Consorciou-se em segundas núpcias com a senhora Nilda.

Pelos relevantes serviços prestados à campanha Nacional de Combate ao 
Câncer, recebeu do Governo Federal os seguintes títulos: “Ordem do Mérito Mé-
dico”; “Mérito do Trabalho”; “Mérito Naval” e a “Grã Cruz da Liga Bahiana Contra 
o Câncer”.

Pelos mesmos motivos, as Assembleias Legislativas dos estados da Paraíba, 
Sergipe e Guanabara conferiram-lhe o título de “Cidadão”, sendo que do último 
recebeu também a medalha “Clementino Fraga”. 

Jorge Sampaio de Marsillac Motta faleceu em 1o de outubro de 2001, aos 90 
anos de idade. Em sua homenagem, a Associação Brasileira de Assistência aos 
Cancerosos outorgou-lhe, in memorian, o epíteto de ser seu presidente de honra.
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CADEIRA NO 31 – TERCEIRA OCUPANTE

Thereza Freire Vieira1

Thereza Freire Vieira nasceu na cidade de Taubaté (SP), no dia 4 de abril de 
1928. É �ilha de Aristides Gomes Freire, dentista, falecido em 1936, e de Domi-
thila Leite Freire, falecida em 1973. Fez o curso primário no Grupo Escolar Dr. 
Lopes Chaves e o ginasial e o cientí�ico no Ginásio do Estado. 

Aprovada no vestibular, estudou na Faculdade Nacional de Medicina, no 
Rio de Janeiro, graduando-se em 1952. Foi interna, por concurso, da cadeira 
de doenças infecto-contagiosas, tendo como catedrático o professor Moreira da 
Fonseca. Posteriormente, continuou no mesmo serviço como médica assistente, 
ao mesmo tempo em que cursava a Escola Nacional de Saúde Pública. No quinto 
ano foi aprovada no concurso feito pela prefeitura do Rio de Janeiro para inter-
no de Pronto-Socorro, sendo designada para o Hospital Paulino Wernecke, na 
Ilha do Governador, onde permaneceu por três anos.

Terminados os plantões voltou para Taubaté. Casou-se com Ulisses Vieira, 
em 1959, e teve três �ilhos: Nedens Ulisses Freire Vieira, procurador de Justiça, 
em Belo Horizonte, casado com Sarah Chain Viera e pai de duas �ilhas: Thama-
ra, estudante de direito, e Daniela, cursando o Colégio Magno Agostiniano; Cid 
Fernando Freire Vieira, arquiteto, casado com Isabel Cristina Pereira Vieira, 
professora e secretária executiva, e pai de dois �ilhos: Ulisses Freire Vieira e 
Isadora Freire Vieira; e Thaís Domitila Freire Vieira, médica hematologista, 
mãe de três �ilhas: Carolina Vieira de Almeida, Priscila Vieira de Almeida e 
Isabela Vieira de Almeida. 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Thereza Freire Viera e 
redigidos segundo estilo editorial do autor.
Nota: A foto é a de sua posse na Abrames, em 18 de novembro de 1995.

Thereza Freire Vieira1
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O marido de Thereza Freire Vieira, Ulisses Vieira, formou-se em direito na 
Faculdade Candido Mendes, no Rio de Janeiro. Vindo para Taubaté, foi procura-
dor do Estado, por concurso; professor da Universidade de Taubaté (Unitau) e 
da Faculdade de Ciências Contábeis. Faleceu na Via Dutra em acidente de carro, 
em 8 de dezembro de 1971.

Thereza Freire Vieira obteve título de especialista em medicina interna pela 
Associação Médica Brasileira, em 1963. Trabalhou em clínica médica até 1974. 
Nesse mesmo ano fez especialização em geriatria e gerontologia com certi�icação 
pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pela Sociedade Brasileira de Geria-
tria e Gerontologia (SBGG).

Após sua especialização trabalhou por mais de dez anos em ambulatório e 
como chefe de enfermaria de clínica médica no Hospital Bom Jesus de Tremembé; 
durante onze anos num serviço médico para idosos; como médica no Instituto 
de Previdência Municipal e na clínica médica Nossa Senhora das Graças, convênio 
estadual com o serviço paroquial de assistência, de 1972 a 1998.

Pesquisou e publicou trabalhos sobre “Fasciolose Hepática” – Onze Primeiros 
Casos Tratados no Hospital Bom Jesus de Tremembé e “Considerações Sobre 7 
Casos de Fasciolose Hepática Encontrados no Vale do Paraíba”. 

Participou do Ciclo de Estudos de Problemática Social do Idoso (1973), grupo 
de trabalho de ação comunitária. Criou nas Casas Pias, em 1994, “A Semana do 
Ancião”; “Adoção de Velhos”; “Biblioteca da Casa” e trabalho sobre a “Interdição 
de Velhos”. 

Proferiu palestras na Escola Aberta de Terceira Idade, no Sesc – Taubaté 
durante os anos de 1978, 1979, 1980; no Seminário sobre Gerontologia Social, 
com o tema: “Adoção de Velhos”, promovido pelo Sesc/Senac/Mpas; no Curso 
de Treinamento para Pro�issionais de Nível Superior na Área de Atendimento ao 
Idoso (1978); no Curso de Atualização em Gerontologia Social (Sesc – SP, 1981) 
e no Ciclo de Estudos sobre a Problemática Social do Idoso (Sesc, 1976).

Atuou também em rádio e jornais. Apresentou “Crônicas sobre a Problemá-
tica do Idoso” em número de 40, transmitidas pela rádio Cacique de Taubaté, 
antes e durante a I Semana do Ancião nas Casas Pias de Taubaté. Escreveu “Crô-
nicas sobre a Problemática do Idoso” em número de 100, nos jornais “Apolo”, “A 
Voz do Vale do Paraíba”, “A Tribuna”, dentre outros.

Thereza Freire Vieira, após sua aposentadoria, em 1998, na Clínica Médica 
Nossa Senhora das Graças e no Instituto de Previdência Municipal de Taubaté, 
tem se dedicado ao projeto “Uma Escola Para a Melhor Idade”, que funciona em 
sua residência desde 1999.

Pertence às seguintes entidades: Sociedade Brasileira de Escritores Médicos 
(Sbem) desde 1965 e, atualmente, Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 
(Sobrames, Regional de São Paulo e Regional do Rio Grande do Sul); Academia 
de Estudos Literários e Linguísticos de Anápolis, cadeira no 353, cujo patrono é 
José Veríssimo de Dias de Matos (1993); Academia Brasileira de Médicos Escri-
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tores (Abrames), cujo patrono é Gastão Cruls (1995); Sociedade Brasileira de 
História da Medicina, membro fundador (1997); Academia de Letras, Ciências 
e Artes de São Lourenço (Aleci – SL, MG), membro honorário da cadeira no 77, 
cujo patrono é José Luiz Cembranelli (1998); Academia Internacional de Ciências, 
Letras, Artes e Filoso�ia do Rio de Janeiro, cadeira no 33, cujo patrono é Ulysses 
Vieira (Aiclaf, 1999); Academia Taubateana de Letras, cadeira no 15, cujo pa-
trono é Antonio Mello Júnior (2000, entidade em que exerceu a presidência); 
Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias – Brasília (DF), cadeira 
no 5, cujo patrono é Monteiro Lobato (2000); Postal Clube, sócia no 612 (2000); 
Sociedade de Cultura Latina de Santa Catarina, sócia efetiva (2000); Academia 
Gurupiense de Letras, membro correspondente (Gurupi – TO, 2001); Instituto de 
Estudos Valeparaibanos, membro efetivo (Guaratinguetá, 2002); Cube dos Escri-
tores de Piracicaba, cadeira no 32 (2002); Academia de Ciências e Letras de Conse-
lheiro Lafaiete (MG), membro emérito; Academia Cachoeirense de Letras (2005); 
Amizade com Poesia (Rio de Janeiro – RJ); Associação de Poetas Pro�issionais do 
Rio de Janeiro, sócia no 203; Associação Cultural Poética (membro corresponden-
te, Amora – Portugal, 2006) e Associação Comercial e Industrial de Taubaté.

Thereza Freire Vieira recebeu as seguintes comendas: grã-cruz do Mérito 
Médico pela Aleci – SL (1998 e 1999); Mérito Humanístico (São Lourenço – 
MG, 1998); ordem da Magní�ica Escritora (Aiclaf – RJ, 1999); Magní�ica Médi-
ca Geriatra (2000); Águia da Literatura Nacional, pelas suas obras magní�icas 
(São Lourenço, 2000); “Jacques Félix”, em sessão solene da Câmara Municipal, 
em comemoração aos 356 anos de elevação do povoado de Taubaté à catego-
ria de Vila (2002); Mérito Literário pelo conjunto de obras (Aleci – SL 2003); 
Mérito Acadêmico pela Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias 
(Rio de Janeiro, 2004) e ordem do Mérito Humanístico do Rio de Janeiro (Aiclaf 
– RJ, 2005).

Thereza Freire Vieira participou de diversos concursos literários, destacan-
do-se as seguintes premiações: 1o lugar no I concurso nacional da Família Real 
da Literatura Brasileira (2001); 1o lugar em poesia no concurso da prefeitura 
municipal de Itapira – SP (2003 e 2004); 2o lugar em conto no concurso nacional 
da Aleci – SL (2001); 1o e 2o lugares no concurso nacional da Aleci – SL (2002); 
3o lugar em ensaio no concurso da Abrames, com o trabalho “Os Problemas dos 
Anciãos” (2004); 3o lugar em conto no concurso da Abrames, com o trabalho “O 
Sino da Igreja” (2005); 3o lugar (troféu coruja) no concurso de poesias do Clube 
dos Escritores de Piracicaba com a poesia “O Fim da Terra” (2005); 2o lugar (tro-
féu coruja) no concurso de poesias do Clube dos Escritores de Piracicaba, com a 
poesia “Sonho de Amor” (2006); e menções honrosas nos concursos da Aiclaf – 
RJ (1999); da Abrames com o conto “Escuridão” (2001); no II concurso literário 
da NAU (2004); de Varginha (2006); no V concurso de poesia do Casarão das 
Artes de Taubaté (2007), dentre outros.

Publicou os seguintes livros:
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Romances: Fera X Domadores (1965); O Reduto da Esperança (1975); 
Implosão (1o edição, 1988 – 1o lugar da Aleci – SL, 2002; 3o lugar pela Academia 
de Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete, 2000, e prêmio Alejandro J. Cobassa 
da União Brasileira de Escritores, 2002); A Flauta Mágica (1989); O Romance 
do Cotidiano (1990); Asilo – O Poço do Abandono (1991); Acampamento de 
Bonecas (1992); Meu Amigo Diogo (1993); Sonhos e Tempestades (1997); 
Anjo ou Demônio? (1999 – honra ao mérito pela prefeitura municipal de Taubaté, 
2000, e 1o lugar da Aleci – SL, 2001); A Gaivota e o Urubu (honra ao mérito pela 
prefeitura municipal de Taubaté, 2000); Abandono (2001); Uma Vida para 
Dois (2002); Encontro com o Passado; Castelo de Pedra e as Cerejeiras em 
Flor (2006); Há uma Sombra no Horizonte (1o lugar pela Aleci – SL); Taubaté 
de Lobato e Semeando Sons (medalha de ouro pela Câmara do Livro da Acade-
mia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias, Rio de Janeiro, 2007). 

Sobre a terceira idade: Velhice e Envelhecimento (1o lugar da Aleci – SL, 
2000); Os Caminhos da Solidão (1997); Ensina-me a Envelhecer (lançado na 
Feira Internacional do Livro em São Paulo, 1999); Uma Escola para a Melhor 
Idade (2001); Os Problemas do Ancião (2005); Vila Nossa Senhora das Gra-
ças (2008) e Casas Pias de Taubaté – 100 Anos de Acolhida aos Carentes 
(2008).

Infanto-juvenil: Tuti – O Cãozinho Carente (1o lugar categoria “infantil” da 
Aleci – SL, 2000, e prêmio Luiz Jardim, recebido na Academia Brasileira de Le-
tras pelas mãos do escritor Austregésilo de Athaide,1992); Tuti e a Pitanga Vo-
adora (1994); Um Ursinho Chamado Bilu (1995); Thamara – Uma Menina 
Carente (1997 – 1o lugar da Aleci – SL, 2000); Um Anjinho Caiu do Céu (1999 
– 1o lugar da Aleci – SL, 2001); Dodó – O Cabritinho Sonhador (2002, 1o lugar 
na categoria “infantil” da Aiclaf – RJ, 2000); Patinho Feio Vai à Luta (2003); 
Tuti o Cãozinho Apaixonado (2005); Tuti – O Cãozinho Ecologista (1o lugar 
na categoria ecologia da Aleci – SL, 2007); e Eva Meu Amor (2002).

Poesias: Sonhos ao Entardecer (1999 – 1o lugar no prêmio Mosaico Marabá 
– PI, recebido em 2000); Antes que o Inverno Chegue (2002); Poemas para 
Rezar (2003, publicado pela Sobrames Nacional) e Folhas Mortas (2008). 

Thereza Freire Vieira participou de diversos encontros, jornadas e congres-
sos literários. Tem contos, crônicas e poesias publicados em 270 coletâneas de 
vários estados do Brasil, assim como em Portugal. A convite do jornalista Reis de 
Souza, presidente da Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias, tem 
colaborado com a Agência de Notícias Brasília, desde maio de 2000, com artigos 
sobre “velhice e envelhecimento”, que já somam mais de 600 publicados em jor-
nais de diversos estados do Brasil. Sua biblioteca particular reúne os originais 
recortados, encadernados ano-a-ano, que já somam mais de mil exemplares.



383

CADEIRA NO 32 – PATRONO

Flamínio Fávero1

1895-1982

Flamínio Fávero nasceu na capital de São Paulo, em 1985. Frequentou o cur-
so secundário no Colégio São Luiz de Itu, formando-se na primeira turma da 
Faculdade de Medicina de São Paulo, em 28 de fevereiro de 1919. Casou-se, em 
seguida, com sua colega, dra. Délia Ferraz Fávero.

Após disputar concurso, foi investido na cátedra de medicina legal, em subs-
tituição ao professor baiano Oscar Freire de Carvalho, que se aposentou como 
professor emérito.

Foi o consolidador do Instituto Oscar, tendo sabido, como ninguém, manter 
as suas tradições, entusiasmando os seus discípulos no ensino médico, nos ca-
minhos da perícia e sobretudo no auxílio à Justiça.

Desenvolveu com esmero os cursos de graduação e de extensão universitá-
ria, abrangendo todos os ângulos teóricos e práticos da medicina legal, abrindo 
as portas dessa ciência quer aos alunos da faculdade, quer a todos os estudiosos 
que o procuravam.

Flamínio Fávero destacou-se como escritor e conferencista; enriqueceu as 
letras médicas com magní�icas obras e, dentre elas, o Tratado de Medicina Le-
gal, adotado por muitas décadas como referência. Essa obra foi editada várias 
vezes, chegando a ter 3 volumes (1938; 1945; 1958; 1962; 1966; 1975; 1980 
e 1991). São também de sua autoria: A Questão Sexual (conferência – 1930); 
Código Penal Brasileiro – Crimes Contra a Saúde Pública (1950) e Código 
Penal Comentado (1950).

Dividia seu tempo entre as aulas, o Instituto Oscar Freire, a Igreja Presbite-
riana do Brasil e muitas associações cientí�icas e sociais. Orientou 160 teses de 
doutoramento.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Flamínio Fávero1



384

Sua projeção no campo cientí�ico e cultural foi imensa. Entre os inúmeros 
cargos que ocupou nas instituições do país, destacam-se: professor catedrático 
de medicina legal; presidente do Conselho Penitenciário do Estado; sócio-fun-
dador e presidente da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo; 
primeiro presidente eleito, por aclamação, do Conselho Regional de Medicina 
de São Paulo (1955-1963); presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo; 
diretor-geral do Departamento de Presídios do Estado; sócio-honorário e pre-
sidente do conselho Consultivo do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz; presidente 
do 1o Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia; presidente da As-
sociação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo; presidente (1937-1938) e membro emérito da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo; presidente 
emérito da Sociedade Paulista da História da Medicina; professor de medicina 
legal da faculdade de Direito Mackenzie; diretor e reitor da Universidade Ma-
ckenzie; membro e presidente da Ordem dos Peritos Médicos do Brasil; sócio 
honorário da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo e mem-
bro do Conselho Estadual de Educação e diretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Foi também sócio-honorário e correspondente da 
Sociedade de Medicina Legal em diversos países.

Atraía, pelo saber, principalmente jovens. Lecionou e desenvolveu pesquisas 
cientí�icas em uma época �lorescente da medicina legal, tornando-a, com isso, 
ainda mais próspera.

Impressionante era a sua capacidade de reunir estudiosos, envolvendo-os 
nos di�íceis meandros da medicina legal e despertando vocações para essa ciên-
cia. Os discípulos por ele moldados em rígidos princípios, avolumaram-se e com 
ele propagaram a “Escola de Nina Rodrigues e Oscar Freire”, com características 
próprias.

Flamínio Fávero era homem de ciência com o espírito voltado para as verdades 
divinas. Enérgico e bom ao mesmo tempo. Cordato, cordial, caridoso, compreensi-
vo, leal e, muitas vezes, com bom senso invejável, tornava-se até tolerante.

Suas feições, seu sorriso largo de homem possuidor de um espírito profun-
damente religioso irradiavam paz e tranquilidade. Seus conselhos caracteriza-
vam-se por serem inspirados pela mais reta das concepções morais.

De acordo com seu colega Legardeth Consolmagno, Fávero era um homem 
modesto, que se vestia com simplicidade e nunca falava sobre si mesmo. Tam-
bém era muito religioso, “não descuidando jamais de entremear em qualquer 
assunto mensagens de humanismo cristão”.

Os ensinamentos da sua palavra e do seu impoluto exemplo eram contínuos 
e e�icazes: Dizia: Manejai a alavanca da simplicidade, consequência, através, da 
própria verdade. A humildade é como o imã para o ferro: atrai. É como o perfume 
para a �lor: deleita. É como a beleza natural: encanta.

Sua autoridade impunha-se só pela sua presença, pelo seu olhar sereno, 
pelo seu saber e, principalmente, pelo exemplo de vida, praticamente em retiro 
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espiritual. Comunicava-se com o mundo mais através da escrita, não descuidan-
do jamais de entremear em quaisquer assuntos mensagens de humanismo e de 
apostolado cristão. Nas aulas discorria sobre os temas com a cadência e o ritmo 
de quem lê.

Assim, conviveu com os seus discípulos muitos anos no “Instituto Oscar 
Freire” que tanto amou e ao qual tanto se dedicou. Foi no an�iteatro deste mes-
mo Instituto que, em 1976, com os seus cabelos já esbranquiçados, pronunciou a 
sua última lição. A inexorável ação do tempo encarregou-se, mansa e cruelmen-
te, da tarefa de levá-lo, roubando-o do meio acadêmico.

Flamínio Fávero morreu, em 1982, aos 87 anos. Foi para a ciência nacional 
e, sobretudo, para a medicina legal um verdadeiro mestre, cuja perda tornou-se 
irreparável. 
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CADEIRA NO 32 – FUNDADOR
 

Jorge Martins de Oliveira1

Jorge Martins de Oliveira nasceu em 21 de outubro de 1931 e formou-se 
pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
em 1957. 

Fez residência em eletrocardiogra�ia em São Paulo. De 1959 a 1962  esteve 
nos Estados Unidos da América (EUA) como fellowship de cardiologia e pesqui-
sas cardiológicas, a �im de aprimorar sua formação pro�issional. Ao voltar ao 
Brasil, no início de 1962, foi trabalhar na 7a enfermaria da Santa Casa de Mise-
ricórdia, sob a responsabilidade de Carlos Cruz Lima, então professor titular. 
Nessa instituição trabalhou até 1976, e desse ano até 1997 trabalhou no hospital 
universitário do Fundão.

Em 1964 foi designado interventor da Faculdade de Medicina de Valença e, 
em 1986, fez estágio em neurociências em Maryland (EUA).

Participou de congressos em medicina ortomolecular e pesquisas cardio-
vasculares no Brasil e no exterior. 

Jorge Martins de Oliveira dedicou-se de modo especial ao estudo da ateros-
clerose e, posteriormente, à neurolinguística. Dentre as várias funções que ocu-
pou destacam-se: fellow em pesquisa pelo Saint Vicent Charity Hospital, em Cle-
veland (EUA); mestre, professor-adjunto e professor titular de clínica médica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); livre-docente da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e coordenador cientí�ico e diretor do departamento 
de neurociência do Instituto da Pessoa Humana.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Pedro Diniz de Araújo 
Franco; complementados pelo acadêmico Helio Begliomini e redigidos segundo estilo 
editorial do autor.

ge Martins de Oliveira1
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Outrossim, diplomou-se pela Escola Superior de Guerra (ESG); é membro 
titular da Academia Brasileira de Medicina Militar e do corpo editorial da revista 
“Cérebro & Mente”.

Jorge Martins de Oliveira tornou-se, em 26 de maio de 1989, membro ti-
tular-fundador da cadeira no 32 da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames), sob a patronímica de Flamínio Fávero, embora não pudesse estar 
presente à efeméride de instalação do sodalício. 

É autor dos livros: Terapia Ortomolecular – Antioxidantes Radicais Li-
vres (1994); A Teoria Ortomolecular em Medicina Clínica (1995); Princí-
pios de Neurociência (1997) e Caminhos Para o Bem-Estar (2002).
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CADEIRA NO 32 – SEGUNDO OCUPANTE

Regis Cavini Ferreira1

Régis Cavini Ferreira nasceu na cidade de Jundiaí (SP). É �ilho de João Evan-
gelista Ferreira e de Guilhermina Cavini Ferreira, ambos já falecidos.

Formou-se pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 
em 1970, na 3a turma. Possui título de especialista em endocrinologia e metabo-
logia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e pelo Conselho 
Federal de Medicina.

Atuou como professor-assistente da Faculdade de Medicina de Itajubá e 
como professor-associado da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo.

É doutor em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo, onde apresentou a tese Respostas Autonômicas e 
Neuroendócrinas à Recuperação de Memórias Traumáticas (2007). 

Régis Cavini Ferreira é membro fundador e presidente do Centro de Estu-
dos em Psiconeuroendocrinologia de São Paulo e membro efetivo das seguintes 
entidades: Associação Paulista de Medicina, Associação Brasileira de Medicina 
Psicossomática, Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de En-
docrinologia e Metabologia, International Societey of Psychoneuroendocrinology, 
International Brains Research Organization e Colegium Internationale Psycho-
pharmacologicum. É palestrante e ministra cursos sobre sua área de atuação: 
psiconeuroendocrinologia.

Do ponto de vista literário é membro-fundador da Sociedade Brasileira de 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Régis Cavini Ferreira e 
complementados pelo acadêmico Helio Begliomini no que se refere à sua atuação na 
Sobrames – SP. A redação seguiu estilo editorial do autor.

Regis Cavini Ferreira1
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Médicos Escritores do Estado de São Paulo (Sobrames – SP). Nessa institui-
ção atuou como 2o tesoureiro (1990-1992) e vogal (1990-1992; 1992-1994 
e 1994-1996), sendo ainda responsável pela indicação no nome do boletim 
o�icial da entidade intitulado “O Bandeirante”, fundado em novembro de 1992, 
na gestão de Helio Begliomini (1992-1994).

Régis Cavini Ferreira recebeu os seguintes prêmios, comendas e honrarias: 
prêmio Jorge de Andrade da Academia Barretense de Cultura; prêmio da Acade-
mia Mocoquense de Cultura – Minicontos; medalha de Ouro – categoria “contos” 
no XX Congresso Brasileiro da Sobrames; medalha de Prata – categoria “crô-
nicas” no XX Congresso Brasileiro da Sobrames; prêmio do Metrópole Xadrez 
Clube de Porto Alegre (RS); prêmios em contos e crônicas na I Jornada Médico-
Literária Paulista da Sobrames – SP; menção honrosa da Academia Mocoquense 
de Cultura; menção honrosa do concurso de contos do Gabinete Paraibano de 
Cultura e menção honrosa Suma Cum Laudae da Academia Interamericana de 
Literatura e Jurisprudência.

Em 26 de novembro de 1993, tornou-se o segundo ocupante da cadeira no 
32 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica 
de Flamínio Favaro. É também membro honorário da Academia Interamericana 
de Literatura e Jurisprudência.

Régis Cavini Ferreira coordenou a editoração da coletânea “A Pizza Literá-
ria” da Sobrames – SP (1993), além de ter publicado trabalhos em outras cole-
tâneas. 

São de sua lavra as seguintes obras: Queda Livre (contos, 1970); Um Gato, 
um Muro e a Lua (fábula, 1987); Travessias (romance, 1990); Homero, Amé-
rico e Companhia (1993); Poças d´Água (contos, 1995); e Venturas, Aventu-
ras e Desventuras de um Piloto de Ultraleves (1995). 
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CADEIRA NO 32 – TERCEIRA OCUPANTE

Sara Riwka Erlich1

Sara Riwka B´raz Erlich nasceu em 23 de agosto de 1935, na cidade de Recife 
(PE). É �ilha de Israel Erlich e Fruma B´raz Erlich, judeus poloneses que chega-
ram ao Brasil antes da Segunda Guerra Mundial e naturalizados brasileiros. 

Assim como seus irmãos, David e Jacob Erlich, estudou medicina, graduan-
do-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, em 
8 de dezembro de 1958. O seu brilhante desempenho de estudante lhe valeu 
vários prêmios: prêmio Diário de Pernambuco pelo 1o lugar obtido no vestibu-
lar; prêmio Química Bayer pelas melhores notas da turma nas experiências em 
laboratório e prêmio Livraria Imperatriz por ter obtido o 1o lugar da turma de 
médicos formados.

Especializou-se em psiquiatria e �iliou-se à Associação Brasileira de Psi-
quiatria, obtendo igualmente o título de especialista em psiquiatria infantil e da 
adolescência, atuando também nessa área.

Sara Riwka Erlich é membro das seguintes entidades: Sindicato dos Médicos 
do Recife (PE); Sociedade Pernambucana de Psiquiatria; Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da Ciência (SBPC – PE); American Society for Adolescent 
Medicine (SAM); International Rehabilitation Medicine Association (Irma); The 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, que muito agradece parte dos dados 
gentilmente fornecidos pelo confrade Luiz de Gonzaga Braga Barreto, ex-presidente da 
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores do Estado de Pernambuco – Sobrames – PE 
(2004-2005 e 2006-2007). A foto foi gentilmente fornecida pelo confrade Paulo Camelo, 
presidente da Sobrames – PE (2008-2009). Outras fontes foram o livro “Dicionário Crí-
tico de Escritoras Brasileiras” de Nelly Novaes Coelho – Editoras Escrituras, São Paulo, 
páginas 579-580, 2002 e www.sarariwkabrazerlich.psc.br. O texto seguiu estilo edito-
rial do autor.

Sara Riwka Erlich1



391

International Neuro-Psychonalysis Society (Londres, Inglaterra); Academia Per-
nambucana de Medicina, ocupando a cadeira no 34; e Academia Pernambucana 
de Ciências. 

Foi cofundadora e diretora-assistente do Centro de Recuperação Motora do 
Nordeste, instituição pioneira, idealizada pelo professor dr. Ladislau Porto des-
de a sua fundação, na década de 50, até setembro de 1985, quando a entidade foi 
doada pelos seus fundadores ao governo federal para que continuassem a sua 
função pioneira de Centro-Escola de Reabilitação. 

Sara Erlich é também membro das seguintes entidades: titular, desde 1984, 
da Sociedade Brasileira de Psicanálise, domiciliada na cidade do Rio de Janeiro e 
�iliada à International Psychoanalytical Association (IPA); titular, fundadora, efe-
tiva e didata da Sociedade Psicanalítica do Recife, dedicando-se desde a década 
de 1970 até o ano de 2006 ao ensino, supervisões de candidatos em formação, 
atividades cientí�icas, clínicas e didáticas, além da formação de novos núcleos 
psicanalíticos em Maceió, Natal e Sergipe; pós-graduação no Instituto de Pesqui-
sas Psicobio�ísicas de Pernambuco (1998); Federação Psicanalítica da América 
Latina (Fepal), �iliada à Association for Pre and Perinatal Psychology and Health 
(APPPAH) e World Association for Infant Mental Health (WAIMH).

De fevereiro de 1984 a fevereiro de 1985 foi “guest” da Sociedade Psicanalí-
tica de Israel. Atuou como terapeuta da equipe do departamento de adolescentes 
psicóticos do Hospital Abarbanel, ligado à Universidade de Tel Aviv. 

No âmbito literário, Sara Erlich é membro da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores, tendo-se �iliado inicialmente em São Paulo, nos anos de 1960, quando 
da publicação do seu primeiro livro Histórias que Precisavam ser Contadas 
(1963), onde reuniu contos cheios de ternura escritos na sua adolescência e 
juventude. Colaborou e se �iliou ao grupo fundador da Regional do Estado de Per-
nambuco (Sobrames – PE). É membro da União Brasileira de Escritores – Regio-
nal de Pernambuco (UBE – PE); membro honorário da Academia Cabo-Friense 
de Letras (RJ); membro da Associação Internacional de Escritores Judeus em 
Língua Hispânica e Portuguesa com sede em Jerusalém, Israel (1984-1985); 
Liga Sul-Americana de Médicos Escritores (Lisame); Associação Internacional 
de Artistas e Escritores; Rede de Escritoras Brasileiras (Rebra); Academia Virtu-
al Brasileira de Letras; e é a 3a ocupante da cadeira no 32 da Academia Brasileira 
de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de Flamínio Fávero.

Recebeu o prêmio Waldemar de Oliveira por “relevantes serviços presta-
dos”. Alguns de seus livros, trabalhos cientí�icos e literários constam do acervo 
de bibliotecas do nordeste, sul do país e do exterior (Londres, Argentina, Israel 
e Holanda). Seus dados biográ�icos estão incluídos na Enciclopédia da Literatura 
Brasileira de Afrânio Coutinho como �iccionista, cronista e poeta; no livro “Di-
cionário Crítico de Escritoras Brasileiras” de Nelly Novaes Coelho (2002) e na 
Enciclopédia Jewish Wonem – A Comprenhensive Historical Encyclopedia (Jeru-
salém, 2007).
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Participou de antologias nacionais e internacionais, tais como: Antologias 
(1999 e 2001) e da Revista O�icina de Letras (2005) da Sobrames – PE; “Miriam´s 
Daughter’s” – Latin American Women Poet´s (2001) e “The Women´s Poet´s” Sour-
cebook Rituals & Readings for Use at The Passover Seder (2003).

Sara Erlich vem sendo estudada por acadêmicos interessados nas raízes 
judaicas na literatura brasileira, tais como Regina Igel (Maryland – livro: 
“Emigrantes Judeus – Escritores Brasileiros”, 1998); Marjorie Agosin (Mas-
sachusets); Joyce Carlson Leavitt (Novo México, 2004) e o professor doutor 
Steve Sadow (Universidade de Boston, 2006). Em Israel, teve textos literários 
traduzidos para a revista Alef pelo escritor Samuel Pekar.

Seu nome consta das seguintes referências: International Who’s Who in Medi-
cine – 2a edição (Cambridge, 1995-1996); International Who’s Who of Intelectuals 
– 11a edição; International Biographycal Centre (Cambridge, 1995-1996); Interna-
tional Biographycal Association Directory (Cambridge, 1996-1997); Five Hundred 
Leaders of In�luence – 4a edição (1996) e The Order of International Fellowship (Re-
gister of Members) – International Biographical Center (Cambridge, 1999).

Seu nome foi selecionado como uma das International Women of the Year 
(1993-1994), em reconhecimento aos “serviços prestados à medicina e à litera-
tura” pela International Biographycal Association. 

Sara Riwka Erlich reside na cidade de Recife, onde tem exercido suas atividades 
clínicas, didáticas e literárias. Essas três vocações se lhe interagem dinâmica e 
mutuamente. Segundo a ensaísta Neide Medeiros dos Santos, ao comentar o seu 
romance O Tempo das Acácias (1978), esse entrelaçamento de vocações �ica 
claro: “A iniciação literária da médica psiquiatra e escritora Sara Erlich começou 
antes da descoberta das ‘acácias’. Na década de 50, estudante de medicina e esta-
giária no Pavilhão Gildo Netto, divisão de assistência a psicopatas de Pernambuco, 
a futura médica se deparava com a insanidade de crianças e adolescentes, e desse 
contato como o mundo fantasmagórico de pacientes que lhe ensinaram a chorar 
de olhos enxutos, descobriu que, além de se dedicar a esses seres muitas vezes tra-
tados desumanamente, poderia escrever e externar, de forma poética, o que via e 
sentia nas visitas periódicas que fazia aos hospitais psiquiátricos”.

Ainda em O Tempo das Acácias comenta-se que, além da presença das acá-
cias amarelas – que como �lores de luz dourada iluminavam as casas grandes e 
tristes do Hospital da Tamarineira –, é também o tempo do encontro com Sidrac, 
Dulcinéia e Juliette, adolescentes ali internadas à espera de um milagre.

Em seu livro O Tempo das Acácias e Outros Tempos (2000), escritos da 
maturidade, relata suas memórias da infância e adolescência, as reminiscências 
dos pais, da rua dos Coelhos, do bairro da Boa Vista, das evocações do Recife 
com seus rios e suas pontes e lembranças do bairro judeu.

São seus ensaios: “Relatos Psicanalíticos”; “Dybbuk – Entre dois Mundos”; 
“Freud, a Filoso�ia e a Literatura”; “O Passageiro Transazul”; “Trem da Vida e da 
Morte”; “O Retorno”; “Um Violinista no Telhado” e “Van Gogh”.
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Sara Riwka Erlich escreveu os seguintes livros: Histórias que Precisam 
ser Contadas (1963) com tradução para o inglês Stories That Had to Be Told 
(1981); No Tempo das Acácias I (1978) com tradução para o inglês The Time 
of The Acacias (1983); Uma Introdução ao Estudo da Psicanálise e do Pen-
sar (1986); No Tempo das Acácias II – No Caminho de Schechinah; Os Sete 
Poços de Abraão; No Tempo das Acácias e Outros Tempos (2000) e Trans-
poemas (2001). 
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CADEIRA NO 33 – PATRONO

Edgar Roquette-Pinto1

1884-1954

Edgar Roquette-Pinto nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 25 de setem-
bro de 1884. Era �ilho de Manuel Menelio Pinto e de Jose�ina Roquette Carneiro 
de Mendonça. Foi criado pelo avô João Roquette Carneiro de Mendonça. Fez o 
curso de humanidades no Externato Aquino. Ingressou, em seguida, na Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro, onde colou grau em 1905. Logo após a sua 
formatura iniciou uma série de estudos sobre os Sambaquis das costas do Rio 
Grande do Sul. 

Foi professor assistente de antropologia no Museu Nacional, em 1906, 
tornando-se em pouco tempo conhecido como um dos mais sérios antropólogos 
que o país conhecera. Foi delegado do Brasil no Congresso de Raças, realizado 
em Londres, em 1911, quando resolveu passar mais algum tempo na Europa, 
a �im de dar prosseguimento aos estudos, com os professores Richet, Brumpt, 
Tuf�ier, Verneau, Perrier e Luschan.

Em 1912, Roquette-Pinto fez parte da Missão Rondon e passou várias sema-
nas em contato com os índios nambiquaras, que até então não tinham contato 
com os civilizados. De volta trouxe para o Museu Nacional vasto material etno-
grá�ico e, como resultado dessa viagem, publicou, em 1917, o livro Rondônia, 
com o subtítulo Antropologia Etnográ�ica, clássico da antropologia brasileira. 
Foi Roquette-Pinto quem sugeriu dar a essa região o nome de Rondônia. Nesse 
campo de estudos publicou Ensaios de Antropologia Brasileira (1933) e Es-
tudos Brasilianos (1941).

Edgar Roquette-Pinto foi professor de história natural na Escola Normal do 
Distrito Federal (1916) e professor de �isiologia na Universidade Nacional do 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

d R Pi 1
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Paraguai (1920). Fundou, em 1923, com 39 anos, na Academia Brasileira de 
Ciências, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que tinha �ins exclusivamente 
educacionais e culturais e que, em 1936, doou ao Ministério da Educação. É 
considerado o pai da radiodifusão no Brasil.

Roquette-Pinto galgou a posição de diretor do Museu Nacional de 1915 a 
1936, período no qual realizou um amplo trabalho de divulgação cientí�ica e em-
preendeu a feitura de uma grande coleção de �ilmes cientí�icos. Em 1932, fundou 
a Revista Nacional de Educação; fundou e dirigiu, no Ministério da Educação; 
o Instituto Nacional do Cinema Educativo; e fundou, também naquele ano, o 
Serviço de Censura Cinematográ�ica. Esteve em vários congressos nacionais e 
internacionais sobre temas de sua especialidade. Em 1940 foi eleito diretor do 
Instituto Indigenista Americano do México. No mesmo ano esteve no México e 
nos Estados Unidos.

Roquette-Pinto também atuou como perito em medicina legal. Foi membro 
honorário da Academia Nacional de Medicina; membro do Instituto Histórico e 
Geográ�ico Brasileiro, da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade de Geo-
gra�ia, da Sociedade Brasileira de Antropologia, da qual foi presidente de honra, 
e de inúmeras outras associações culturais, nacionais e estrangeiras. Seu nome, 
outrossim, está ligado aos fundadores do Partido Socialista Brasileiro.

Em homenagem aos seus estudos cientí�icos, vários naturalistas famosos 
deram o seu nome a algumas espécies de plantas e animais: Endodermophyton 
Roquettei (parasito da pele dos índios de Mato Grosso) por Olímpio da Fonseca; 
Alsophila Roquettei, por Brade e Rosenstock; Roquettia Singularis, por Melo 
Leitão; Phyloscartes Roquettei (pássaro do Brasil Central) por Snethlage; Agria 
Claudia Roquettei (borboleta) por May. 

Edgar Roquette-Pinto destacou-se como ensaísta e poeta. Foi eleito em 20 
de outubro de 1927 para a Academia Brasileira de Letras na sucessão de Osório 
Duque-Estrada. Foi o terceiro ocupante da cadeira no 17, sendo saudado pelo 
acadêmico Aloísio de Castro, em 3 de março de 1928. Por sua vez, recebeu os 
acadêmicos Afonso Taunay, em 6 de maio de 1930, e Miguel Osório de Almeida, 
em 23 de novembro de 1935. Faleceu na sua cidade natal em 18 de outubro de 
1954, aos 70 anos.

Deixou as seguintes obras: O Exercício da Medicina entre os Indígenas 
da América (1906); Excursão à Região das Lagoas do Rio Grande do Sul 
(1912); Guia de Antropologia (1915); Rondônia (1916); Elementos de Mi-
neralogia (1918); Conceito Atual da Vida (1920); Seixos Rolados Estudos 
Brasileiros (1927); Glória sem Rumor (1928); Ensaios de Antropologia Bra-
siliana (1933); Samambaia, contos (1934); Ensaios Brasilianos (1941); além 
de grande número de trabalhos cientí�icos, artigos e conferências, publicados de 
1908 a 1926 em diferentes revistas e jornais.
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CADEIRA NO 33 – FUNDADOR

Helio Begliomini1

Helio Begliomini nasceu em 21 de março de 1955, na cidade de São Paulo. É 
�ilho de Al�io Begliomini e Olga Begliomini. Tem dois irmãos mais novos, Pedro 
e Silvana. É casado com Aida Lúcia Pullin Dal Sasso Begliomini e tem três �ilhos: 
Enrico, administrador; Bruno, médico; e Giovanna, publicitária. 

Cursou o primeiro e segundo graus, respectivamente, no Ginásio Santa 
Gema (Irmãs Passionistas) e no Instituto Estadual Albino César. Graduou-se mé-
dico, em 1978, na Faculdade de Medicina de Jundiaí (SP), e exerce sua pro�issão, 
desde essa época, na cidade de São Paulo. 

Como aluno, foi monitor das seguintes disciplinas: �isiologia (março 1975 a 
junho 1977); clínica médica (março 1976 a julho 1977) e urologia (março a junho 
de 1978). Ainda na condição de acadêmico, foi um dos dois fundadores da revista 
cientí�ica Perspectivas Médicas, órgão o�icial daquela instituição de ensino até 
hoje em circulação. Em 1976, ocupou o cargo de vice-diretor (editor-associado) e, 
no ano seguinte, de diretor (editor) respectivamente, como quarto e quintoanista.

De 1979 a 1982, especializou-se em Urologia no Hospital do Servidor Pú-
blico do Estado de São Paulo – Francisco Morato de Oliveira (HSPE-FMO), cum-
prindo um ano em cirurgia geral e dois em urologia. Após a conclusão, serviu 
como o�icial o Exército Brasileiro, designado para o Hospital Geral de São Paulo 
e obtendo a patente de 1o tenente médico.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
Nota: Esta é uma das poucas fotos que constam neste livro obtidas por ocasião da memo-
rável sessão solene de instalação da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abra-
mes), ocorrida do Palácio da Cultura Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro, em 
26 de maio de 1989.
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Realizou programa de pós-graduação durante 2,5 anos no Serviço de Uro-
logia do Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), apresentando a tese Contribuição ao Estudo dos 
Tumores do Testículo, que lhe conferiu o título de “mestre em urologia”, no 
ano de 1984.

No início de 1986, cumpriu estágio pro�issional e cultural na Austrália, ob-
tido por concurso através de bolsa de estudos da Rotary Foundation. Foi o único 
médico dos cinco pro�issionais brasileiros selecionados que integrou o Group 
Study Exange naquela ocasião.

Conquistou o 1o lugar no concurso para assistente do Serviço de Urologia 
do HSPE-FMO, em 1986, sendo médico dessa renomada instituição de ensino 
desde então, e onde também exerce a che�ia do departamento de litíase urinária 
e endourologia desde 1990. 

Helio Begliomini é membro de 47 entidades, das quais se destacam: So-
ciedade Brasileira de Urologia, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Associação 
Paulista de Medicina, Associação Médica Brasileira, Academia de Medicina de 
São Paulo, Academia Nacional de Medicina, International College of Surgeons, 
International Society of Urologic Endoscopy, Confederación Americana de Urolo-
gía, International Society for Impotence Research, Associação Brasileira para o 
Estudo da Inadequação Sexual, Societé Internationale D’Urologie, Sindicato dos 
Médicos de São Paulo, Sociedade Brasileira de História da Medicina (sócio-fun-
dador), União Brasileira Contra as Doenças Venéreas, Associação Brasileira de 
Educação Médica, Associação Médica do Instituto de Assistência do Hospital do 
Servidor Público Estadual, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, So-
ciedade Brasileira de Sexualidade Humana, Associação Brasileira dos Docentes 
de Ética Médica, Sociedade Médica Ítalo-Brasileira, Sociedade Brasileira de Re-
produção Humana, Sociedade Brasileira de Educação e Integração, Associação 
dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina de Jundiaí (sócio-fundador), Centro 
de Estudos de Urologia do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo 
(membro fundador), Sociedade Brasileira de Estudos Municipalistas e Rotary 
Club de São Paulo – Tremembé. 

Ingressou, em 1986, com apenas 31 anos, como membro titular da Acade-
mia de Medicina de São Paulo, e, desde 2002, é membro emérito dessa insigne e 
secular instituição paulista.

Foi condecorado 41 vezes pelas seguintes entidades: Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões (1986), Academia de Medicina de São Paulo (1986 e 1995), Academia 
Brasileira de Médicos Escritores (1989, 1997, 2001, 2003, três vezes em 2005; 
duas vezes em 2006; uma em 2008 e três vezes em 2009), Sociedade Brasileira 
de Estudos Municipalistas (1992 e 1996), Sociedade Brasileira de Educação e 
Integração (1992), Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Nacional (duas 
vezes em 1994; 2001, 2002, 2003, 2004 e duas vezes em 2010), Sociedade 
Brasileira de Médicos Escritores – Regional de São Paulo (três vezes em 1995 e 
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1996), Associação Paulista de Medicina (duas vezes em 1998), Academia Cristã 
de Letras (2000), Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional de Mi-
nas Gerais (2006), Ordem Nacional dos Escritores (2006); Instituto Histórico, 
Geográ�ico e Genealógico de Sorocaba (duas vezes em 2007) e Academia Brasi-
leira de Estudos e Pesquisas Literárias (2008 e duas vezes 2009).

Como pro�issional, Helio Begliomini recebeu 10 prêmios: Jornal Brasileiro 
de Medicina – 1o lugar, em 1986, com o trabalho Avaliação do Material Promo-
cional Farmacêutico Fornecido à Classe Médica; Academia de Medicina de 
São Paulo – Menções Honrosas em 1988 e 1995; Associação Paulista de Medici-
na – Prêmio Felipe Baeta Neves (Urologia) em 1994, com o trabalho Avaliação 
Metabólica de 190 Pacientes com Litíase Urinária; Associação Paulista de 
Medicina – Prêmio José Almeida Camargo (Cultura Geral) em 1995, 1996, 1998 
e 2003, respectivamente, com os seguintes trabalhos: Contribuição à História 
da Endoscopia Urológica (1995); Tributo ao Saber Urológico. Origem e Tra-
jetória (1996); Contribuição à História da Sociedade Brasileira de Urologia 
(1998) e Juscelino Kubitschek de Oliveira: Médico, Literato e Presidente 
da República. O Urologista-Cidadão Mais Famoso do Mundo! (2003); Asso-
ciação Paulista de Medicina – Honra ao Mérito pela contribuição prestada ao 
engrandecimento da urologia paulista, em 1997; Prêmio Nacional de Casos 
Clínicos Omnic da Eurofarma, em 2000, recebendo duas estadias em Buenos 
Aires – Argentina, com o trabalho Carcinoma In Situ Multifocal do Pênis.

De 1982 a 1988, prestou serviços de assessor médico a três indústrias far-
macêuticas multinacionais, contribuindo para o estudo de 75 produtos novos 
ao mercado brasileiro. Nesse período foi coeditor do Boletim Cientí�ico da As-
sociação Brasileira de Médicos Assessores da Indústria Farmacêutica (Abmaif, 
1984-1986) e membro do Conselho Assessor Cientí�ico do Jornal de Medicina 
Diagnóstica (agosto 1986 a março 1987). 

Helio Begliomini é urologista e diretor clínico do Instituto de Medicina Hu-
manae Vitae (Imuvi) desde a sua fundação, em 1988. Entre os vários hospitais 
em que já atuou ou tem atuado mais amiúde, encontram-se: Hospital 9 de Julho, 
Hospital Santa Catarina, Hospital São Camilo – Santana (Dom Silvério Gomes 
Pimenta), Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Hospital San Paolo (Hospital e 
Maternidade Voluntários), Hospital e Maternidade São José, Hospital Bandei-
rantes, Hospital Santa Paula e Hospital Presidente. Colaborou, voluntariamente, 
como médico com o Abrigo de Velhinhos Frederico Ozanan (1987-1995) e tem 
colaborado, desde 2000, com a Fundação Gol de Letra, ambas instituições bene-
�icentes localizadas na Zona Norte da cidade de São Paulo.

Desde acadêmico, tem se atualizado em mais de 560 encontros pro�issionais 
distribuídos entre cursos, jornadas, fóruns, simpósios e congressos.

Helio Begliomini publicou mais de 199 trabalhos cientí�icos em revistas 
especializadas de circulação nacional e internacional; 97 capítulos em livros, 
assim como 360 artigos literários em diversos periódicos relacionados à me-



399

dicina e mesmo fora dela. Elaborou 88 comentários editoriais concernentes a 
artigos cientí�icos. Apresentou 192 trabalhos em congressos nas modalidades 
de temas livres, pôsteres e vídeos e atuou em cerca de 103 mesas-redondas ou 
como conferencista. Teve seu nome como referência em mais de 1090 citações 
médico-cientí�icas e lítero-culturais.

Ao longo de sua vida tem exercido mais de 104 cargos e funções, sendo 
a imensa maioria de forma graciosa e desprendida. Destacam-se dentre eles: 
membro do corpo editorial do Jornal Brasileiro de Urologia (JBU, 1990-1997); 
urologista-perito convocado pelo Saúde Bradesco (1992); urologista-perito con-
vocado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) 
por indicação da SBU – SP (1992 e 1999); membro do comitê editorial do Bole-
tim da Urologia – órgão o�icial da SBU nacional (1992-1993 e 1998-1999); mem-
bro da Câmara Técnica de Urologia do Cremesp (1994-1996 e 1999-2003); revi-
sor de artigos urológicos para a revista da Associação Médica Brasileira (1995); 
editor-associado da revista Urologia Contemporânea (1999); membro do corpo 
de revisores de artigos do JBU (1995-1998); editor do Boletim de Informações 
Urológicas – órgão o�icial da SBU – SP (1996-1997); membro do conselho edito-
rial da revista Próstata News (1996-1998); membro do corpo editorial do Jornal 
Brasileiro de Urovídeo (1998-1999); presidente da Comissão de Ética Médica 
e Defesa Pro�issional da SBU (1997-1999; 2003-2005); membro do consulting 
editors do Brazilian Journal of Urology (2000-2002); editor-associado do Bole-
tim da Urologia (2001-2005); membro do conselho cientí�ico da revista eletrô-
nica Urologia Virtual – Urovirt da Unicamp, desde janeiro de 2002; membro do 
conselho de economia da SBU Nacional (2006-2007) e coeditor do Boletim da 
Abrames (2010-2011).

Devido à sua ponderação e imparcialidade foi escolhido pelos seus pares 
para ser o presidente da comissão eleitoral dos acirrados pleitos de 2005 da 
SBU Nacional e de 2008 da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobra-
mes) – sede nacional.

* * * 

Do ponto de vista literário, seu nome artístico se confunde com seu nome 
próprio. Tem publicado artigos em diversos periódicos nacionais, interessando-se 
mais pelo gênero prosa: nas modalidades crônicas, ensaios, memórias, biogra�ias, 
historiogra�ia e cartas.

Helio Begliomini é sócio-fundador da Sobrames – SP (1988), tendo exercido 
vários cargos, dos quais se destacam: vice-presidente (1988-1990 e 1990-1992) 
e presidente (1992-1994; 2007-2008 e 2009-2010). Foi secretário-geral da So-
brames Nacional (1994-1996) e presidente (1998-2000). Foi o mais jovem a 
ocupar a presidência na história da Sobrames – SP (37 anos) e na história da 
Sobrames Nacional (43 anos).
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Participou como escritor da 18a (2004), 19a (2006) e 20a (2008) Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo.

Em 2005, foi agraciado com a publicação de seu nome na renomada enciclo-
pédia Who’s Who in the World e recebeu título honorí�ico do Distrito 4430 do 
Rotary International.

Helio Begliomini pertence também às seguintes entidades lítero-culturais: 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames – titular-fundador desde 
1989 da cadeira no 33, sob a patronímica de Edgar Roquette-Pinto. Na oca-
sião, tinha apenas 34 anos e constitui-se, até hoje, no mais jovem recipiendário 
desse sodalício); União de Médicos Escritores e Artistas Lusófonos (Umeal – 
sócio-fundador, em 1993); Liga Sul-Americana de Médicos Escritores (Lisame 
– sócio-fundador, em 1998); Academia Cristã de Letras (desde 2000 – cadeira 
no 10, sob a patronímica de Marie Barbe Antoinette Rutgeerts Van Langendonck, 
onde vem exercendo o cargo de 1o tesoureiro nos biênios 2002-2003; 2004-2005; 
2006-2007; 2008-2009 e 2010-2011); União Brasileira de Escritores (UBE, 
desde 2005); Ordem Nacional dos Escritores (ONE, desde 2005); Instituto His-
tórico, Geográ�ico e Genealógico de Sorocaba (IHGGS – sócio-efetivo desde 2007, 
sob a patronímica de Carlos da Silva Lacaz); Academia Virtual Brasileira de 
Letras (membro efetivo desde 2009, sob a patronímica de Luciano Gualberto) e 
Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias (membro titular efetivo 
desde 2009, sob a patronímica de João Peregrino Júnior).

Helio Begliomini foi presidente de honra do XVIII Congresso Nacional da 
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores realizado em Gramado (RS), de 28 a 
31 de maio de 2000. Por ocasião desse evento recebeu dois signi�icativos títulos: 
“Grande Amigo da Literatura e da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – 
Regional do Rio Grande do Sul” e “Reconhecimento pelos Relevantes Serviços 
Prestados à Sobrames Nacional – Biênio 1998-2000”. 

Em 18 de junho de 2001, por ocasião de inauguração da Galeria Fotográ�ica 
dos Presidentes da Sobrames Nacional no Recife – PE, recebeu o título de Membro 
Honorário da Sobrames Nacional.

Helio Begliomini tem desempenhado funções de editor, editor-associado, 
membro de conselho editorial, de conselho de revisores e congêneres de revistas 
cientí�icas e lítero-culturais.

Recebeu 72 prêmios em concursos literários, destacando-se entre eles o 
prêmio Clio de História da Academia Paulistana da História (2004, 2006, 2007 
e 2008); prêmio Manoel Antônio de Almeida, maior comenda da Academia 
Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) pelo conjunto de sua obra (2007); 
prêmio Aldo Miletto pelo melhor desempenho do ano na Sobrames do estado 
de São Paulo (2007, 2008 e 2009); prêmio Rodolpho Civile de assiduidade na 
Sobrames – SP (2009) e prêmio Euclides da Cunha da Academia Brasileira de 
Estudos e Pesquisas Literárias (2009).

Participou em mais de 210 tertúlias; possui trabalhos publicados em 15 
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Antologias e teve a honra de prefaciar 15 livros, constando, entre eles, um trata-
do de medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Professa a fé católica e, desde tenra idade, tem participado de movimentos 
relacionados à sua comunidade religiosa, destacando-se Congregação Mariana, 
Legião de Maria, Pastoral da Juventude, Curso Preparatório para o Matrimônio 
e Pastoral da Saúde, sendo médico responsável pelo ambulatório da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima do Jardim Tremembé (SP) desde 1979.

Helio Begliomini publicou os seguintes livros: 1. Contribuição ao Estudo 
dos Tumores do Testículo (1984); 2. Pelo Avesso (1998); 3. Ementário da 
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (1999); 4. Tributo à Sobrames – 
1965-2000 (dezembro/1999); 5. Ultrapassando com Humildade os Umbrais 
da Academia Cristã de Letras (2000); 6. Galeria Fotográ�ica dos Presiden-
tes da Sobrames Nacional (2001) em coautoria com Luiz Alberto Fernandes 
Soares; 7. A Sobrames Nacional e Seus Presidentes (2001); 8. Contraponto 
(2002) – Prêmio Clio de História – 27a edição (2004); 9. Alvíssaras (2003); 10. 
Mistura Fina (2004); 11. Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da So-
ciedade Brasileira de Urologia (2005) – Prêmio Clio de História – 29a edição 
(2006); 12. Urologia, Vida e Ética (2006); 13. Sonhar é Preciso (2007); 14. 
Academia Cristã de Letras – Tributo aos Quarenta Anos de História (2007) 
– Prêmio Clio de História – 30a edição (2007); 15. Alçando Novos Ares (2007); 
16. Academia Brasileira de Médicos Escritores – Vinte Anos de História 
(2007) – Prêmio Clio de História – 31a edição (2008) e selecionado dentre os 
“Livros do Ano” de 2008 pela Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Lite-
rárias – categoria medalha de ouro; 17. Dissecando a Vida (2008); 18. Sobra-
mes Paulista – Compêndio dos seus Vinte Anos de História – 1988-2008 
(2008) em coautoria com Marcos Gimenes Salun; 19. Sobrames do Estado de 
São Paulo – Editoriais Presidenciais (Biênio 2007-2008) – Volume I (2009); 
20. Asclepíades da Academia Paulista de Letras (2009) – selecionado dentre 
os “Livros do Ano” de 2009 pela Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas 
Literárias – categoria medalha de ouro; 21. Entressafra (2010); e 22. Imortais 
da Abrames (2010).

Seus livros encontram-se disponibilizados em acervos de diversas escolas, 
bibliotecas e entidades. Dentre elas têm-se em São Paulo: bibliotecas Mario de 
Andrade, Mário Schenberg, Narbal Fontes, Prestes Maia e Pedro Nava; Colégio 
Santa Gema, Associação Paulista de Medicina, Academia Cristã de Letras, Acade-
mia Paulista de Letras, Academia de Medicina de São Paulo, Faculdade de Me-
dicina de Jundiaí, Faculdade Cásper Líbero, Museu Histórico Professor Carlos 
da Silva Lacaz da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), 
Banco de Dados Bibliográ�icos da USP, Hospital do Servidor Público do Estado 
de São Paulo, Hospital São Camilo – Pompeia, Universidade Federal de São Pau-
lo, Instituto Histórico e Geográ�ico de São Paulo, Instituto Histórico, Geográ�ico 
e Genealógico de Sorocaba, Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
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Paulo, Sociedade Brasileira de Urologia – Seccional de São Paulo, Sociedade Bra-
sileira de História da Medicina e Sindicato dos Médicos de São Paulo. No Rio 
de Janeiro: Biblioteca Nacional, Academia Nacional de Medicina, Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Letras, Academia 
Brasileira de Médicos Escritores e Sociedade Brasileira de Urologia. Em Minas 
Gerais: Academia Mineira de Medicina. Em Brasília: biblioteca do Congresso 
Nacional; Em Pernambuco: Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regio-
nal de Pernambuco. Nos Estados Unidos da América: Library of Congress. 
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CADEIRA NO 34 – PATRONO

Francisco Pinheiro Guimarães1

1832-1877

Francisco Pinheiro Guimarães nasceu aos 24 de dezembro em 1832, na ci-
dade do Rio de Janeiro. Era �ilho do escritor Francisco José Pinheiro Guimarães.

Formou-se pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, em 1854. 
É de sua autoria a tese intitulada Algumas Palavras Sobre a Epilepsia (1859), 
apresentada no concurso de professor da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, da qual foi catedrático da disciplina de �isiologia, em 1870.

Entre 1855-1865 integrou um grupo de rapazes devotados ao teatro na ten-
tativa de nacionalizar essa arte. Foi um dos redatores de 1862-1864, juntamente 
com Matheus de Andrade, Antonio Souza Costa e João Vicente Torres Homem, 
do periódico Gazeta Médica do Rio de Janeiro. Também foi poeta, jornalista e 
dramaturgo. Atuou como deputado em várias legislaturas. Colaborou no Comér-
cio Mercantil e no Jornal do Comércio, escrevendo crítica teatral.

Francisco Pinheiro Guimarães foi 1o cirurgião da Armada Nacional e, quando 
o Paraguai declarou guerra ao Brasil, se ofereceu como o�icial combatente, alis-
tando-se voluntariamente como capitão e subindo de posto até tenente-coronel. 
Debelou a epidemia de cólera que atacara suas tropas e foi o inventor de alguns 
instrumentos cirúrgicos. Tomou parte em inúmeros combates, sendo ferido na 
batalha de Tuiuti, em 24 de maio de 1866, de cujas consequências veio a falecer 
mais tarde. Recebeu muitas condecorações por ato de bravura.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
Nota: A foto e vários dados aqui consignados foram obtidos, pessoalmente, nos arquivos 
da insigne Academia Nacional de Medicina, na cidade do Rio de Janeiro.

sco Pinheiro Guimarã
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Divulgou amplo comentário sobre a febre amarela em Lisboa, em 1862, e 
participou da polêmica travada no seio da Academia Imperial de Medicina sobre 
“urinas leitosas”.

É patrono da cadeira no 60 da Academia Brasileira de Medicina Militar, na 
seção especial da categoria marinha, e membro honorário da Academia Nacional 
de Medicina (ANM).

Francisco Pinheiro Guimarães teve um �ilho médico, homônimo, que foi 
ilustre intelectual, professor da cátedra de patologia da Faculdade Nacional de 
Medicina, membro honorário da Academia Nacional de Medicina e galardoado 
nesse insigne sodalício como patrono da cadeira no 26 da secção de cirurgia. 
Este, por sua vez, deixou os seguintes �ilhos: Maria Pinheiro Guimarães Romero; 
Luiz Pinheiro Guimarães, professor da Faculdade Nacional de Medicina na mes-
ma cadeira de seu pai; Ugo Pinheiro Guimarães, professor de clínica cirúrgica 
da Faculdade Nacional de Medicina e também membro da ANM; Silvio Pinheiro 
Guimarães, médico; Plínio Pinheiro Guimarães, advogado; e Lauro Pinheiro 
Guimarães, industrial.

Francisco Pinheiro Guimarães escreveu diversos editoriais e fez o necroló-
gico de Manuel Freire Alemão de Cisneiros (Freire Alemão sobrinho) de quem 
fora grande amigo.

Publicou as seguintes obras: O Comendador (romance, 1856); Quais os 
Preceitos que Devem Presidir a Relação das Certidões, Atestados e Con-
sultas Médico-Legais? (1856); Algumas Palavras Sobre a Epilepsia (1859); 
História de Uma Moça Rica (teatro, 1861); A Donzela de Orleans (tragédia de 
Schiller – tradução, 1863); A Punição (teatro – drama, prólogo e 3 atos, 1864); 
A Revolução Oriental e a Brochura do Sr. Arthur Varella (1868); Mapa Feito 
Segundo Informações dos Passados e dos Prisioneiros (1869); Funções do 
Fígado (1871); Empresa Promotora da Imigração (1872); Quem Casa Quer 
Casa (comédia); Quadro Histórico da Guerra; Desembarque de Pedro Álva-
res Cabral (versos seus para o quadro histórico de Henriques Fleiuss) e Carta 
a Hector Varela. 

Francisco Pinheiro Guimarães faleceu em 5 de outubro de 1877, na cidade 
do Rio de Janeiro, aos 45 anos incompletos.

No bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, há uma praça na rua Con-
de de Bon�im, que leva o nome de Praça Professor Pinheiro Guimarães em sua 
homenagem. 
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CADEIRA NO 34 – FUNDADOR

José Luiz Fernandes Soares1

José Luiz Fernandes Soares nasceu no Rio de Janeiro, em 8 de março de 
1934. Era �ilho de Antônio de Souza Soares e de Marieta Fernandes Soares. 
Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), em 1960.

Em 26 de maio de 1989, tornou-se membro titular-fundador da cadeira no 
34 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica 
de Francisco Pinheiro Guimarães.

Escreveu o livro Introdução à Biologia, com 4 edições, publicadas entre 
1970 e 1989.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. 
Nota: A fotogra�ia, que se encontra em condições técnicas desfavoráveis, foi obtida com 
grande sacri�ício do �ilme de instalação da Abrames, solenidade ocorrida em 26 de 
maio de 1989. A preservação e recuperação do �ilme se deveram ao jornalista Fernando 
Moura Peixoto, �ilho do acadêmico Perilo Galvão Peixoto.

uiz Fernandes Soar
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CADEIRA NO 34 – SEGUNDO OCUPANTE

Luiz Gonzaga de Carvalho1

Luiz Gonzaga de Carvalho nasceu em Cipotânea, pequena cidade mineira, 
em 17 de fevereiro de 1941. É �ilho de Vicente de Paula Carvalho e de Cármen 
de Assis Carvalho.

Foi acólito e estudou durante nove anos no famoso Seminário de Mariana (MG), 
tradicional e centenária instituição na formação de sacerdotes, o que lhe conferiu 
sólida formação humanístico-cultural. Graduou-se em �iloso�ia pela Faculdade de 
Ciências e Letras de Minas Gerais (Fa�ich), em 1965, e, em medicina, pela Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1976.

Dentre os cursos de extensão universitária que realizou, salientam-se so-
bre Antero de Quental na Faculdade de Filoso�ia de Lisboa – Portugal (1967); 
anestesiologia e cirurgia (1975-1976), clínica médica (1976-1977), ginecolo-
gia e obstetrícia (1978-1979), todos no Hospital Sara Kubitschek; e bioética 
(2006-2007) na Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Casou-se em segundas núpcias com Márcia Cristina Lembrança de Carvalho, 
em 25 de fevereiro de 1989, de cuja união nasceram três �ilhas: Ana Karina, Iana 
Mara e Maria Luísa.

Em sua experiência pro�issional salientam-se os seguintes cargos e funções: 
clínico (1976) e diretor clínico do Hospital Santa Rita (1977-1985); ginecologis-
ta, obstetra e cirurgião do Hospital Doutor Odilon Andrade, em Martinho Cam-
pos – MG (1979-1985); clínico do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social – Inamps (1976-1985); clínico do Centro de Saúde Martinho 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Luiz Gonzaga de Carvalho 
e complementados pelo acadêmico Helio Begliomini no que se refere aos dados da Aca-
demia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames).

z Gonzaga de Carvalho1
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Campos (1985-1987); clínico da Conasp (1987-1988); clínico do Hospital Madre 
Tereza (1985-1987); diretor médico do Serviço de Assistência Médica Integral 
– Sami (1995-1996); internista do Hospital Municipal de Ibirité (1996-1999); 
clínico do Serviço Social do Comércio – Sesc (1994-1996) e clínico do Hospital 
Paulo de Tarso do departamento de saúde da Polícia Civil (1997-2008).

Luiz Gonzaga de Carvalho tem experiência na área de história, com ênfase 
em história da medicina e �iloso�ia. Neste aspecto, assim se de�ine: Por tradição 
familiar e pendor pessoal, sou inclinado ao estudo da História em geral, Histó-
ria da Medicina e Filoso�ia da História, para explicar o que somos hoje, e por que 
somos hoje o que somos. Provoca-me a pesquisa da origem da terminologia ana-
tômica e médica, e ainda como se foram originando os conceitos médicos. Não 
me escapa também a procura da origem das Crenças e Mitos da nossa sociedade. 
Minha formação é essencialmente clássica, por ter sido aluno de Seminário por 9 
anos. Nisso se inclui meu questionamento e revisão de todo o pensamento humano 
e crenças religiosas, na tentativa de depuramento do que é histórico e do que é 
teológico ou mítico.

Atualmente é médico assistente do Instituto de Aplicação Biopsicológica 
(Inaplic), desde 1985, entidade que se destina ao diagnóstico e tratamento psi-
cológico, �isioterápico, fonoaudiológico e médico de pacientes jovens com neces-
sidades especiais; médico clínico da Cooperativa dos Rodoviários e do Hospital 
da Polícia Civil de Minas Gerais (Coopeder) (1994 a 1996) e, retornando, desde 
1999; professor convidado de história da medicina da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais, desde 2000; membro efetivo do Centro 
de Memória da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, 
desde 1999, e professor da Fundação Lucas Machado (Feluma), desde 2008.

Recebeu condecoração por sua atividade médica no departamento de saúde 
da Polícia Civil de Minas Gerais, em 1997.

Luiz Gonzaga de Carvalho é conferencista, particularmente na área de história 
da medicina. Além da língua portuguesa tem bons conhecimentos dos seguintes 
idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, latim e grego. 

É membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional de Mi-
nas Gerais (Sobrames – MG). Foi secretário-geral da sede nacional no biênio 
2000-2002. Tomou posse em 29 de novembro de 2002, como 2o ocupante da 
cadeira no 34 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a 
patronímica de Francisco Pinheiro Guimarães.

Prefaciou os livros “Poesia Esgarçada” (2001) de Marco Aurélio Baggio e 
“Reis, Papas e ‘Leprosos’” (2002) de Geraldo Barroso de Carvalho, seu primo 
dermatologista de Barbacena. Trata-se de um levantamento bem documentado 
dos dramas históricos da vida dos leprosos e a evolução cientí�ica que culminou 
nos tratamentos atuais da moléstia. 

Aliás, como curiosidade, ambos, Geraldo Barroso de Carvalho e Luiz Gonza-
ga de Carvalho, participaram da exumação do célebre Aleijadinho, cujos dados 
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vêm relatados num livro sobre as moléstias do pintor negro, escrito também por 
Geraldo Barroso de Carvalho.

São de sua lavra os seguintes livros: História da Filoso�ia (1967); Histó-
ria Clínica dos Poetas Brasileiros (1995); História da Anatomia Humana 
(2001) e Anima Mea – O Castelo Interior (poesias, 2002).
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CADEIRA NO 35 – PATRONO

Antônio da Silva Melo1

1886-1973

Antônio da Silva Melo nasceu em Juiz de Fora (MG), em 10 de maio de 1886. 
Estudou no Instituto Granbery, tradicional educandário de Juiz de Fora, onde 
conquistou a medalha de ouro de formatura. Ingressou a seguir na Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, cujas aulas frequentou até o 3o ano, quando se 
transferiu para Berlim, onde fez o curso médico formando-se, em 1914, após de-
fender tese aprovada com distinção e louvor. Especializou-se em clínica médica, 
publicando diversos trabalhos cientí�icos em revistas alemãs. 

Em março de 1916, regressou ao Brasil trazendo volumosa biblioteca, ins-
talações de consultório e laboratório, material cientí�ico, ainda não publicado, 
inclusive trabalhos realizados no Instituto de Radum de Berlim, sobre os efeitos 
biológicos da radioatividade. Partira no navio holandês Tubantia, que foi torpe-
deado no Mar do Norte em 15 de março de 1916, salvando-se Silva Melo apenas 
com a roupa do corpo. Voltou então para Berlim, onde não pôde permanecer por 
estar o Brasil em vésperas de declarar guerra à Alemanha. Nessas condições, foi 
para a Suíça, aonde obteve permissão do governo para trabalhar nos hospitais 
de Lausanne e Genebra, obtendo depois o posto de médico-adjunto do sanatório 
Valmont.

Silva Melo retornou ao Brasil, em 1918, prestando exames e defendendo 
tese em Belo Horizonte para revalidação do título. Fez concurso para professor 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
Nota: seu sobrenome está consignado na Academia Nacional de Medicina, assim como 
noutras referências com “l” duplo – Mello. Optou-se por deixar como consta na Acade-
mia Brasileira de Letras – Melo.

Antônio da Silva Melo1
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catedrático de clínica médica na Faculdade Nacional de Medicina, no Rio de Ja-
neiro, na vaga de Miguel Pereira, sendo aprovado. Realizou cursos gratuitos para 
médicos e estudantes na Policlínica de Botafogo e na Santa Casa de Misericórdia. 
Fundou, em 1944, a Revista Brasileira de Medicina, da qual foi diretor cien-
tífico até 1973. Seus trabalhos sobre os efeitos biológicos da radioatividade 
tiveram repercussão no mundo cientí�ico internacional. Pesquisou e escreveu 
também sobre nutrição, metabolismo, imunidade e epidemiologia; nefrologia e 
gastrenterologia; alimentação, psicologia e psicanálise. Foi também um dos fun-
dadores da Federação Brasileira de Gastroenterologia, em 1949.

Silva Melo tinha uma visão além do seu tempo. Era dono de vasta cultura 
humanística. Ao abordar multifários temas da ciência médica colocava sempre o 
homem como núcleo de seus interesses. Foi galardoado com o reconhecimento 
da Academia Nacional de Medicina que o tornou seu membro honorário.

Destacou-se como ensaísta, sendo de sua autoria “Estudos sobre o Negro” 
e “Verdades quase Desconhecidas”. Em seu livro “Estudos Sobre o Negro” 
(1958) propunha a criação de uma “Associação Brasileira para a Reabilitação do 
Homem de Cor” – expressão polida com que, nos anos de 1950, se quali�icava 
indivíduo afro-descendente.

Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 12 de abril de 1960, 
na sucessão de Gustavo Barroso, sendo recebido pelo acadêmico Múcio Leão, 
em 16 de agosto de 1960. Foi o quarto ocupante da cadeira no 19. Faleceu na 
cidade do Rio de Janeiro em 19 de setembro de 1973, aos 87 anos. 

Antônio da Silva Melo publicou as seguintes obras: Problemas do Ensino 
Médico e da Educação (1936); Alimentação, Instinto e Cultura. Perspecti-
vas para uma Vida mais Feliz (1943); O Homem: Sua Vida, sua Educação, 
sua Felicidade (1945); Alimentação no Brasil (1946); Mistério e Realidades 
Deste e do Outro Mundo (1948); Alimentação Humana e Realidade Brasi-
leira (1950); Nordeste Brasileiro. Estudos e Impressões (1953); Estudos 
Sobre o Negro (1958); Panorama da América Latina (1958); Panorama dos 
Estados Unidos (1958); Estados Unidos – Prós e Contras (1958); Israel – 
Prós e Contras (1962); Religião – Prós e Contras (1963); O que Devemos 
Comer (1964); Assim Nasce o Homem (1967); A Superioridade do Homem 
Tropical (1967); Ilusões da Psicanálise (1968).

Várias de suas obras foram traduzidas para o inglês, o francês e o espanhol.
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CADEIRA NO 35 – FUNDADOR

Fernando Estellita Lins1

1929-2001

Fernando Estellita Lins nasceu em 11 de novembro de 1929, na cidade do 
Rio de Janeiro. Era �ilho de José Edgard Estellita Lins e de Maria Eugênia Estellita 
Lins.

Graduou-se pela Faculdade Nacional de Medicina, hoje, Faculdade de Medi-
cina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1954. Especializou-se 
em ginecologia e obstetrícia, sendo pioneiro do parto de cócoras no Rio de Ja-
neiro.

Ao longo de 40 anos de carreira tornou-se conhecido pela defesa do parto 
através dos métodos naturais, chegando a realizar, na década de 70, pesquisas 
de campo junto a tribos indígenas da região Sul do país, em busca de elementos 
para seus estudos. 

Foi por dez anos assessor da diretoria da Maternidade Praça Quinze no Rio 
de Janeiro, na época, instituição de referência nacional em obstetrícia. Foi aí que, 
no início dos anos 80, mostrou-se mais uma vez estar adiante de seu tempo, 
treinando uma equipe para realizar partos de cócoras em pacientes do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), fato inédito no 
país. Integrantes da equipe recordam com orgulho do trabalho desenvolvido, 
muitas vezes através da improvisação: como não havia cadeiras especiais, os 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
Nota: A fotogra�ia, que se encontra em condições técnicas desfavoráveis, foi obtida com 
grande sacri�ício do �ilme de instalação da Abrames, solenidade ocorrida em 26 de maio 
de 1989. A preservação e recuperação do �ilme se deveram ao jornalista Fernando Mou-
ra Peixoto, �ilho do acadêmico Perilo Galvão Peixoto.

ernando Estellita Lins1
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partos de cócoras eram feitos em cadeiras de praia, sob o olhar atento do obste-
tra que, a todo o momento, lembrava que as índias não precisavam de nada para 
dar à luz seus �ilhos. Por diversas vezes os médicos da equipe visitaram outras 
cidades e outros estados para divulgar os resultados do trabalho desenvolvido 
no Rio de Janeiro. 

Dentre outras instituições que Fernando Estellita Lins trabalhou salien-
tam-se: Hospital dos Servidores do Estado (HSE), Maternidade Alexander 
Fleming, Maternidade Fernando Magalhães e na diretoria de Assistência 
Médico-Social da Marinha.

Dentre os artigos que escreveu tem-se em co-autoria com Janowitz B. “Ope-
ração Cesariana no Sudeste do Brasil” (Femina 10: 91-103, 1982).

É autor de dois livros: O Parto Natural (1983) e Obstetrícia: Conceitos e 
Condutas (1987).

Fernando Estellita Lins foi membro titular-fundador da cadeira no 35 da 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de An-
tônio da Silva Melo. 

Morreu aos 71 anos, no dia 27 de julho de 2001, na cidade do Rio de Janeiro, 
em decorrência de uma embolia pulmonar.

Teve a honra de ter seu nome dado ao Centro de Estudos da Bemfam – 
Bem-Estar Familiar no Brasil – Cefel (Centro de Estudos Fernando Estellita Lins).
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CADEIRA NO 35 – SEGUNDO OCUPANTE

Ítalo Suassuna1

Ítalo Suassuna nasceu em 16 de janeiro de 1931, na cidade de Natal – Rio 
Grande do Norte. É �ilho de João Rotílio Suassuna e Iracema Andrade Suassuna.

Formou-se em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
em 1951. Diplomou-se também em medicina, no ano de 1957, pela Faculdade 
Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, hoje, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UFRJ. Atuou como microbiologista e se consagrou, galgando 
todos os postos acadêmicos. Foi docente-livre (1963), professor-adjunto 
(1966-1980) e regente da disciplina (1968-1971) na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UFRJ. Foi também professor catedrático (1965-1993) e diretor 
da Faculdade de Ciências Médicas e do Centro Biomédico da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro – UERJ, em 1976. Nessa instituição atuou como sub-reitor 
de pós-graduação e pesquisa (1981), recebendo o título de professor emérito, 
em 2002. 

Publicou duas teses: Estudos Sobre Detecção de Indol em Culturas Bac-
terianas (1962) e Estudos Sobre o Gênero Proteus (1963), respectivamente, 
para docência-livre e concurso de cátedra, aprovadas com grau máximo. Publi-
cou também mais de 164 trabalhos em revistas nacionais e estrangeiras, além de 
cerca de 120 resumos de comunicações em reuniões, seminários e congressos. 

Foi orientador de 19 teses de mestrado e 11 de doutorado no ensino de 
pós-graduação. Traduziu dois livros didáticos de microbiologia. Foi o primeiro 
editor da “Revista de Microbiologia” da Sociedade Brasileira de Microbiologia. 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Ítalo Suassuna; comple-
mentados pelo acadêmico Helio Begliomini no que se refere à Abrames, no antepenúltimo 
parágrafo, e redigidos segundo estilo editorial do autor. 

Ítalo Suassuna1
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Pertenceu a comissões editoriais de revistas da Sociedade Brasileira de Medici-
na Tropical, Sociedade Brasileira Patologia Clínica, Sociedade Brasileira Educa-
ção Médica, Sociedade Paraense de Medicina e Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz, dentre outras.

Como educador e cientista publicou textos e participou de comissões de alto 
nível relativas à política e ao ensino médico. Foi presidente da 2a Conferência In-
ternacional de Coleções de Cultura da Unesco (Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Ítalo Suassuna é integrante de 12 entidades cientí�icas com destaque para a 
Sociedade Brasileira de Microbiologia (secretário de fundação e presidente de 
congresso); Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (presidente de congresso e 
sócio emérito, em 2002); Sociedade Brasileira Investigação Clínica (sócio-funda-
dor); Academia de Medicina do Rio Grande do Norte (emérito, em 2003); Socie-
dade Latino-Americana de Microbiologia (presidente de 1979-1983); Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência; Sociedade Brasileira de Imunologia; 
American Society for Microbiology (fellow); American Academy of Microbiology; 
New York Academy of Science e Academia Brasileira de Médicos Escritores.

Ítalo Suassuna atuou no início de sua carreira como repórter da revista “A 
Cigarra Magazine” e dos “Diários Associados”, no Rio de Janeiro, onde também 
publicou contos e crônicas e realizou traduções literárias. Atualmente, vem cola-
borando, desde os seus primeiros números com crônicas e poesias, na “Revista 
Brasileira Médico-Literária” e “Retratos da História – Revista Biobibliográ�ica” 
da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Rio Grande do Sul. 

É o segundo ocupante da cadeira no 35 da Academia Brasileira de Médi-
cos Escritores (Abrames), sob a patronímica de Antônio da Silva Melo, atuando 
como 1o secretário na gestão (2004-2005).

Participou das antologias “Médicos e Poesias sob o Sol dos Tempos” (2000) 
e “Melhores Crônicas Médicas do Último Século” (2002). Em 2003, publicou Foi 
uma Vez na UEG (memória) e, em 2007, reuniu parte de sua produção poética 
no livro Rememória. Poemas. 

Após uma pro�ícua carreira universitária aposentou-se em 1993, continuan-
do a colaborar no programa de pós-graduação da disciplina de microbiologia e 
imunologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ.
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CADEIRA NO 36 – PATRONO

Floriano de Lemos1

1885-1968

Eduardo de Lemos nasceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 9 de novembro 
de 1885. Era �ilho de Zeferino José de Lemos e de Ernestina Amália da Silva de 
Lemos.

Quando criança recebeu o apelido de Bizô que era uma corruptela da pala-
vra “tesouro”, como era chamado por sua madrinha, “meu tesouro”, porque seus 
cabelos louros encaracolados lembravam moedinhas douradas. Seus irmãos 
menores e priminhas tentavam dizer “tesorô/tisô, que deu Bizô, apelido que vi-
rou pseudônimo quando passou a escrever para o jornal “O Paiz”.

Em 1889, com 4 anos de idade, assistiu da janela de sua casa a proclamação 
da República. Bem criança, sofreu um acidente que prejudicou o olho direito e, 
por determinação médica, �icou proibido de frequentar a escola. Aprendeu a ler 
sozinho, num programa de corridas do Jockey.

Em sua época de estudante, admirando o marechal Floriano Peixoto, adotou 
o nome Floriano, passando a ser Eduardo Floriano de Lemos. Mas, em sua vida 
pública de médico, professor, jornalista, literato e botânico, assinava e �icou co-
nhecido como Floriano de Lemos.

Em casa, ocupava-se tocando e compondo músicas para o piano, decifrando 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini que muito agradece a maior parte dos 
dados, assim como a foto, à antropóloga e arqueóloga Maria de Lourdes Lemos, �ilha 
caçula de Eduardo Floriano de Lemos. O acadêmico Helio Begliomini obteve parte do 
material, pessoalmente, na Academia Nacional de Medicina, na cidade do Rio de Janeiro. 
Contribuíram também nesta biogra�ia os acadêmicos Pedro Diniz de Araújo Franco e 
Josemar Otaviano de Alvarenga. A redação seguiu estilo editorial do autor.

Floriano de Lemos1
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charadas, preparando dicionários e escrevendo versos. Em 1895, entrou como 
colaborador da seção de charadas “Passa-Tempo” do jornal “O Paiz” com o pseu-
dônimo “Bizô”. Em 1897, ganhava o Torneio de Setembro do mesmo jornal. Indo 
a Minas Gerais, em 1898, redigiu a “Seção Charadas” da Gazeta de Guarará.

Só foi para o Colégio Paula Freitas, em 1900, aos 14 anos. Com 17 anos, en-
quanto fazia seus estudos preparatórios, publicou seu primeiro livro de versos 
Filigranas (1903).

Em 1904 iniciou seus estudos médicos, graduando-se pela Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, em 1908, à Rua da Misericórdia, quando defendeu a 
tese A Simpli�icação da Terapêutica. Nessa instituição atuou como professor 
de história natural médica até 1912, galgando a condição de docente- livre. 

Foi também professor e diretor técnico da Escola de Farmácia de Ouro Fino 
(1913); professor catedrático de clínica propedêutica médica da Faculdade de 
Medicina Homeopata do Estado do Rio de Janeiro (1935); e professor de medi-
cina legal na Faculdade Livre de Direito no Rio de Janeiro (1939).

Durante o curso médico, publicou muitas músicas e foi pianista o�icial do 
Colomy Clube, um grêmio de crianças, no Botafogo. Tocava também nas noites 
cariocas, maneira de reforçar o orçamento para o custeio dos estudos.

Floriano de Lemos, em 1906, durante o curso de medicina iniciou sua vida 
de jornalista, ingressando no matutino carioca “Correio da Manhã”, como cola-
borador efetivo até sua morte. Colaborou também em várias revistas literárias 
como na Revista do Brasil (1907).

Foi interno nos hospitais da Santa Casa e da Bene�icência Portuguesa. Depois 
de formado exerceu a clínica no Rio de Janeiro, em Minas Gerais (1913-1914), 
Mato Grosso (1917-1920), Minas Gerais (1924-1925), São Paulo (1926-1930), 
Minas Gerais (1932) e no Rio de Janeiro (1933-1965).

Casou-se, em 1909, com Zélia Teixeira Leite; e desse conúbio nasceram Zélia 
e Eduardo Floriano (ambos falecidos). Em 1921, casou-se pela segunda vez com 
Aïda Lodi Batalha com quem teve seis �ilhos: Floriano Eduardo (falecido); Flo-
raïda; Aïda-Flor; Lourdes Maria; Caio Graccho e Maria de Lourdes.

Em Minas Gerais fundou o Jornal de Caxambu (1913) e dirigiu a “Revista 
de Caxambu” (1924). Em São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, dirigiu 
o “Município”, colaborou em “A Notícia” e fundou “A Cultura” (1926). Escreveu, 
em 1925, o Guia do Aquático e colaborou durante trinta anos como redator e 
diretor de vários jornais das estâncias hidrominerais.

Dentre os cargos que exerceu salientam-se: inspetor sanitário do Distrito 
Federal (1915); médico dos hospitais do Rio de Janeiro (1915); inspetor federal 
de ensino no Colégio Salesiano Santa Rosa (1916); diretor da Tipogra�ia O�icial 
de Cuiabá (1917); médico interino do 13o Regimento de Infantaria do Exército 
Aquartelado em Cuiabá (1918); inspetor federal do ensino no Liceu Cuiabano 
(1919); chefe de propaganda e educação da Assistência Municipal do Distrito 
Federal (1934) e perito médico da Assistência Municipal do Rio de Janeiro.
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Floriano de Lemos mencionava com frequência em seus escritos e conferên-
cias, a experiência médica adquirida na clínica que exerceu em diversos estados. 
Em Caxambu, cidade que o cativou, residiu por três ocasiões.

Participou de vários congressos médicos e pertenceu às seguintes entidades: 
Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (efetivo, 1909); So-
ciedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de São 
Paulo (correspondente, 1911); Sociedade Brasileira de Pediatria (1921); Socie-
dade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto (fundador, 1926); Instituto 
Carlos Chagas (1934); Sociedade Brasileira de Criminologia (dessa entidade foi 
membro do conselho técnico, em 1939, e do conselho superior, em 1959); Ce-
náculo Fluminense de História e Letras (titular, 1935); Instituto Brasileiro de 
Letras (1940); Academia Carioca de Letras (correspondente, 1945) Academia 
Mato-Grossense de Letras (1960) e Instituto Histórico de Cuiabá (1960).

Reconhecido pelos seus pares, ingressou, inicialmente, em 28 de setembro 
de 1919, como membro correspondente da vetusta Academia Nacional de Medi-
cina e, em 5 de outubro de 1922, foi eleito membro titular, tendo apresentado a 
memória A Evolução da Botânica Sistemática. Em 1945, galgou a condição de 
emérito do sodalício.

Foi agraciado com várias comendas médicas, entre as quais Prêmio Alva-
renga da Academia Nacional de Medicina, com o trabalho “Do Isolamento dos 
Hansenianos”; Prêmio Centenário Souza Lima da Academia Nacional de Medi-
cina, com o trabalho “A Questão Médico-Jurídica do Aborto e a Nova Lei Penal”; 
medalha Mérito D. João VI do Presidente da República; condecoração de Grande 
O�icial da Ordem do Mérito Médico; comendador da Ordem de Damião e me-
dalha da Academia Nacional de Medicina pelos cinquenta anos de bené�ica e 
fecunda atividade médica, cientí�ica em bem da pátria.

Durante 55 anos, Floriano de Lemos divulgou o nome da cidade de Caxambu 
e o poder curativo de suas águas, assim como assuntos de interesse médico e 
cientí�ico, especialmente em pediatria, diabetes, hanseníase, cardiologia e histó-
ria natural, através da coluna jornalística “Crônica Cientí�ica”, que manteve no 
Correio da Manhã (1906-1968), importante jornal em sua época da cidade do 
Rio de Janeiro. Tinha espírito polêmico e inquieto. Seus artigos foram transcri-
tos nos principais jornais e revistas de inúmeras cidades do território brasileiro 
e em revistas cientí�icas do Reino Unido.

Além de ser de sua autoria mais de três mil “crônicas cientí�icas”, publicou 
também livros médicos e dezenas de trabalhos nas modalidades de ensaio, con-
tos e poesias. Costumava dizer que “era carioca com o coração caxambuense”.

Dentre suas obras têm-se: Filigranas (versos, 1903); Botânica Médica 
(1905); Flor do Vasa (novela, 1908); A Simpli�icação da Terapêutica (tese, 
1908); As Tendências da Terapêutica (1909); Contos Para Moças (1910); 
Medicina e Médicos (1910); Páginas Vivas (contos, 1911); Flora Médica de 
Minas Gerais (1912); O Bem (versos, 1917); Pena de Talião (romance, 1917); 
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Para Nascer Vivo e São (1920); A Vida das Crianças. Considerações Pediá-
tricas (1922); A Evolução da Botânica Sistemática (1922); O Guia do Aquá-
tico (uso das águas minerais, 1925); Nota Ótima (contos, 1925); O Direito de 
Matar e Curar (1933); Fora da Lei (contos, 1934); Seleta dos Doze Meses. 
Medicina para o Ano Todo (1935); Introdução ao Estudo da Botânica Siste-
mática (1938); Do Isolamento dos Hansenianos (1939); Psicologia do Ciú-
me (1939); A Doce Velhinha. Poema em prosa (1940); A Questão Médico-Ju-
rídica do Aborto e a Lei Penal (1943); Fontes e Encantos de Caxambu. His-
tória da Cidade (1943); O Centenário de Caxambu (1943); Poema da Vida 
Interior (versos, 1952) e Câncer. Doença da Civilização (publicação póstuma, 
1969).

Quando se procura destacar as melhores trovas escritas em língua portu-
guesa encontra-se a citação de uma de Floriano de Lemos: O coração nasceu 
mudo / Deus fê-lo assim prudente / Para que não conte tudo / Que vai por dentro 
da gente.

Eduardo Floriano de Lemos – médico, botânico, jornalista, escritor, poeta e 
músico – faleceu em sua cidade natal, em 19 de novembro de 1968, aos 83 anos. 
Seu corpo foi velado em câmara ardente no salão nobre da Academia Nacional 
de Medicina, com todas as honrarias de membro emérito. Foi sepultado no cemi-
tério de São Francisco Xavier (Caju). A missa de 7o dia foi na Igreja da Candelária 
com uma população que ultrapassou os limites do templo, havendo �ila em volta 
do prédio para os cumprimentos. 

Assim expressou sua �ilha, Maria de Lourdes Lemos: “Nós, os familiares, re-
cebemos condolências durante mais de 2 horas e meia; abraços desde de minis-
tros de Estado, presidentes e diretores de empresas; reitores de universidades, 
generais, almirantes, brigadeiros, assim como simples funcionários do Jockey 
Club, porteiros de edi�ícios, enfermeiros, nossos antigos motoristas, feirantes, 
numa simbiose que demonstrou como o meu pai foi um homem admirado e que-
rido  pelos simples, ricos, políticos e eruditos”.

Em 2006, a prefeitura de Caxambu, em justa homenagem, inaugurou uma 
fonte com seu nome no Parque das Águas da cidade. Na cidade do Rio de Janeiro 
seu nome também foi dado a uma rua no bairro de Irajá; a um jardim no bair-
ro Alto da Boa Vista; e ao Centro Municipal de Atendimento Social Integrado 
– Cemasi Dr. Floriano de Lemos. Ademais, Floriano de Lemos foi escolhido para 
patrono da cadeira no 9 da Academia Caxambuense de Letras, cuja titular é sua 
�ilha Maria de Lourdes Lemos, arqueóloga e antropóloga.
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CADEIRA NO 36 – FUNDADORA

Dulce Morgado Castellar Pinto1

1927-1996

Dulce Morgado Castellar Pinto nasceu aos 8 de junho de 1927, em Pedro do 
Rio, município de Petrópolis (RJ), onde viveu a infância e a adolescência. No �inal 
da década de 30 mudou-se para a Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, estudando 
no colégio Andrews. Nessa ocasião, �iliou-se à Liga Antifacista do bairro e parti-
cipou da campanha “O Petróleo é Nosso”.

Cursou medicina na Faculdade Nacional da Universidade do Brasil, atual 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), graduando-se em 1955. Casou-se 
com um colega de turma, Carlos César Castellar Pinto. Ambos foram clinicar em 
Guaíra (SP) e em Barretos (MG). Depois de três anos de lutas nessas duas cida-
des e já grávida de seu �ilho, João Carlos Castellar Pinto, o casal retornou ao Rio 
de Janeiro. Aí atuou na especialidade de obstetrícia e ginecologia na Materni-
dade Clara Basbaum e no Instituto de Ginecologia, transferindo-se logo para o 
laboratório do serviço de citopatologia e de anatomia patológica da 33a enfer-
maria (maternidade) da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, local onde 
desenvolveu brilhante carreira na citopatologia.

Dulce Morgado Castellar Pinto exerceu lideranças políticas e culturais. Foi 
presidente da Sociedade Brasileira de Citopatologia e da Sociedade Latino-Ame-
ricana de Citopatologia, sendo uma das fundadoras do Clube da Placenta. Foi 
professora-assistente da disciplina de anatomia e �isiologia patológicas da Es-
cola de Medicina do Rio de Janeiro da Universidade Gama Filho até a sua morte. 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Pedro Diniz de Araújo 
Franco; complementados pelo acadêmico Helio Begliomini e redigidos segundo estilo 
editorial do autor.

Morgado Castellar Pin
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Escreveu vários artigos sobre citopatologia e o capítulo de “Citopatologia” da 
obra clássica “Obstetrícia” do eminente professor Jorge de Rezende. 

Na citopatologia brasileira e latino-americana sua atividade foi signi�icativa, 
indo a quase todos os congressos e reuniões locais, nacionais, latino-americanas 
e internacionais. Participou, ainda, de cursos de formação para médicos e cito-
técnicos, com cerca de uma centena de alunos, muitos, posteriormente, com re-
levante atuação, tanto no Rio de Janeiro como em muitas outras cidades brasilei-
ras e em países vizinhos, como a Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. 

Com José Maria Barcellos, seu colega de turma e professor da UNI-RIO, fun-
dou o laboratório Barcellos – Castellar, de grande notoriedade na especialidade. 
Sua atuação na clínica privada foi marcante e intensa, nos laboratórios Barcellos 
– Castellar e Campos da Paz. 

Dulce Morgado participou de várias entidades nacionais e internacionais, 
tendo sido membro ativo do centro de estudos da maternidade da Santa Casa, 
onde exerceu cargos vários, inclusive o de presidente. Atuou também na mater-
nidade Fernando Magalhães.

O acadêmico Pedro Diniz de Araújo Franco assim se manifestou: “Para co-
lher dados da vida da professora Dulce Castellar, na época de meu ingresso na 
Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), reportei-me ao professor 
Barcellos e ao dr. Manoel Baliú, este, ex-secretário-geral da entidade, para fala-
rem da médica escritora que me antecedera na cadeira no 36. Ambos, lamenta-
velmente já falecidos, tiveram o privilégio de conviver com a professora Dulce 
Castellar, e destacaram sua cultura, qualidades humanas e espírito de liderança. 
Busquei subsídios também junto ao seu �ilho, que, em emocionante carta, con-
tou fatos da vida de sua mãe, com ternura, orgulho e saudade”.

São palavras de José Maria Barcellos à sua amiga por mais de 40 anos, Dulce 
Morgado: “Além da competência, Dulce foi um ser humano de primeira grande-
za, que por isso deixou uma saudade que é eterna para todos, e, particularmente, 
para quem redige essas linhas que estão carregadas de emoção e saudade”. 

Da confecção de trabalhos técnico-cientí�icos, Dulce Morgado Cartellar Pin-
to foi se interessando pela literatura, tendo inclusive ganhado prêmio literário 
na Abrames. 

Dulce Morgado Castellar Pinto faleceu em trágico acidente automobilístico 
na cidade Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1996, aos 69 anos de idade.

Sua atividade na citopatologia foi tão marcante que, em sua homenagem, 
a Sociedade Brasileira de Citopatologia criou o prêmio de citopatologia “Dulce 
Castellar”.
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CADEIRA NO 36 – SEGUNDO OCUPANTE

Pedro Franco1

Pedro Diniz de Araújo Franco nasceu em 15 de março de 1935, na cidade do 
Rio de Janeiro. Casou-se com Maria Helena, em 22 de fevereiro de 1958. Seu cur-
so médico foi árduo, pois teve que trabalhar e estudar durante a sua graduação 
universitária, e, se não fosse a compreensão e o incentivo de seus pais e de sua 
esposa, não teria conseguido realizar seu sonho. 

Formou-se pela Escola de Medicina e Cirurgia da UNI-RIO, em 1962, hoje, 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ). Especializou-se em 
cardiologia e realizou dois cursos de pós-graduação nessa área pela Ponti�ícia 
Universidade Católica (PUC), em 1964. Obteve o título de especialista pela Socie-
dade Brasileira de Cardiologia, onde se tornou membro remido, em 2004, e pela 
Associação Médica Brasileira, em 1968.

Realizou o curso de especialização didática pela Fundação das Escolas Fe-
derais Isoladas do Estado da Guanabara (Fe�ieg), em 1972, e o curso de especia-
lização em clínica médica da UNI-RIO, em 1982. Sua vida universitária ocorreu 
no Hospital Universitário Gaff rée-Guinle (HUGG) da UNI-RIO, desempenhando 
as mais variadas funções, tais como a de presidente e/ou secretário-geral de 
quatro jornadas cientí�icas desse hospital-escola, além de ser seu superinten-
dente médico de 1982 a 1984.

Nessa mesma universidade galgou as seguintes titulações: professor con-
cursado da clínica médica C até se aposentar como professor-adjunto 4, em 
1992; professor consultor permanente da clínica médica C, em 1992, e professor 
emérito da UNI-RIO, em 1993.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Pedro Diniz de Araújo 
Franco e redigidos segundo estilo editorial do autor. 

Pedro Franco1
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Após sua aposentadoria continuou colaborando, voluntariamente, até agos-
to de 2006, com a Escola de Medicina e Cirurgia da UNI-RIO, ministrando o curso 
“Básico de Eletrocardiogra�ia” (1o semestre) e o curso de “Temas de Cardiolo-
gia” (2o semestre). 

Pedro Diniz é médico da Caixa Econômica Federal (CEF) e aposentado pela 
Fundação dos Economiários Federais (Funcef), em 1984, tendo sido chefe do 
departamento de assistência do Sasse. Mantém atividade médica diariamente, 
em seu consultório de cardiologia, na Tijuca.

Do ponto de vista literário o nome de Pedro Franco é verbete na Enciclopé-
dia Brasileira de Literatura em 1990 e 2001. É membro titular desde 1993 da 
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado do Rio de Ja-
neiro (Sobrames – RJ), sendo vogal de cinco diretorias (1996-1997, 1998-1999, 
2000-2001, 2002-2003 e 2007-2008). Tomou posse, em 1996, como segundo 
ocupante da cadeira no 36 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abra-
mes) e, entre 2004 e 2007, fez três palestras sobre assuntos cardiológicos em 
reuniões do sodalício. 

Pedro Franco recebeu os seguintes reconhecimentos literários: mérito cul-
tural da União Brasileira de Escritores (UBE, 1997) e da Abrames (2005); colar 
da ordem do mérito literário da Academia de Letras e Ciências de São Lourenço 
(MG, 1998); prêmio Manoel Antônio de Almeida (1999), maior galardão conce-
dido pela Abrames pelo conjunto de obras; colar da ordem do magní�ico escritor 
da Academia Internacional de Ciências, Letras, Artes e Filoso�ia do Rio de Janei-
ro (1999). 

Pedro Franco tem oito livros de contos: Verona (1961); Elas (1981); Pe-
trópolis: Junqueira e Nogueira (1993); Se Alguém Rir, Paro de Falar (1999); 
Ao Mesmo Tempo (2002 – prêmio Jesus Trindade Barreto de livro de contos 
do ano 2003 da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais); Dezessete 
Contos Premiados – em primeiro lugar (prêmio João Fagundes de Menezes da 
UBE, para o melhor livro de contos de 2004); A Última Exposição (2006 – prê-
mio Anibal Machado da UBE para livro inédito de contos, empatado em 1o lugar 
com outro livro); e Já Sem os Adereços (2008 – medalha Harry Laus da UBE, 
inédito).

Seus cinco livros de crônicas são: Conversa Com o Paciente I (1981); Con-
versa Com o Paciente II (1984); Conversa Com o Paciente III (1986); Crôni-
cas de Natal e Casario e Outras Crônicas (2008).

Pedro Franco tem 88 participações em coletâneas e antologias. Recebeu 
muitíssimos prêmios: 192 em contos; 116 em crônicas; 34 em poesias; 14 em 
livros; 12 em ensaios e 4 em teatro. Desse montante, quinze foram obtidos em 
concursos internacionais e 18 em concursos da Abrames. Dentre eles citam-se 
os recentes da dramaturgia: menção honrosa no prêmio Pedro Bloch da UBE 
para peças teatrais, com a peça Por Pouco (2005); medalha de ouro no III Con-
curso Nacional de Literatura da Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Li-
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terárias, com a peça Delírios e Pinceladas (2005); prêmio Aldemar Bonates 
para teatro adulto da prefeitura de Manaus (2007), com a peça Dona Carmen, o 
Conde de Nova Friburgo e o Asa Negra, e prêmio Elpidio Câmara de teatro da 
prefeitura de Recife com a peça Quem Matou Letícia (2008).

Pedro Franco, na área médica, tem cerca de 100 artigos publicados e é autor 
de três capítulos de livros técnicos. Tem colaborado com crônicas desde 1965 
no Jornal do Sasse e, depois, no Jornal da Unei, ambas publicações ligadas à Caixa 
Econômica Federal; no Jornal da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 1996 a 
1999; no Jornalzinho do Postal Clube desde 2000 e no PróNotícias do Hospital 
Pró-Cardíaco, desde outubro de 2002. 

Pedro Franco destaca em sua vida: seus pais, infelizmente já falecidos; seu 
casamento com Maria Helena; o nascimento da �ilha Denise, em 15/1/1959, en-
genheira química e casada com Jorge Luiz; o nascimento do �ilho Carlos Diniz 
em 10/9/1963, noivo de Eugenie; a convivência com a família, amigos e espe-
cialmente com os três netos, Mariana, Raphael Diniz e Maurício; além de ter sido 
professor de tantos e tantos alunos na clínica médica C da Escola de Medicina 
de Cirurgia da UNI-RIO, inclusive do �ilho, Carlos Diniz, e de sua neta, Mariana. 
Assevera que a literatura tem sido mais benevolente do que esperava, mas seu 
grande sonho, nessa área, é ver uma de suas peças teatrais representada.
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CADEIRA NO 36 –TERCEIRO OCUPANTE

Fábio Cupertino Morínigo1

Fábio Cupertino Morínigo nasceu aos 18 de setembro de 1935, em Corumbá, 
Mato Grosso do Sul. É �ilho de Alexandre Morínigo Penha, pecuarista de naciona-
lidade paraguaia, e Elza Sabina Medina Morínigo de nacionalidade argentina.

Fez o primário e o ginásio com os Salesianos, no Colégio Santa Teresa, em 
Corumbá. Cursou o 2o grau cientí�ico, em Campinas (SP), no colégio diocesano 
Santa Maria. No diocesano demonstrou seus pendores pelas letras, participando 
da Academia Literária Rui Barbosa e colaborando na redação do jornal da escola 
“A Pena”.

Graduou-se em medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Univer-
sidade do Brasil, hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1960. 
Enquanto acadêmico participou da criação do periódico “Praia Vermelha”, inte-
grando seu corpo de redatores. Nesse período participou da publicação “Traço 
de União”, mensário mimeografado da Juventude Universitária Católica (JUC) 
destinado a integrar os estudantes das diversas universidades.

Iniciou sua especialização com residência em clínica médica no Hospital 
dos Servidores do Estado (HSE, 1961-1962), na época Ipase, hoje, Ministério 
da Saúde no Rio de Janeiro. É titulado como especialista em clínica médica e em 
endocrinologia e metabologia. Após cursar a Escola de Pós-Graduação Médica 
da Ponti�ícia Universidade Católica (PUC – RJ) especializou-se em planejamento, 
organização e administração hospitalar.

Como intensivista, trabalhou nos Centros de Tratamento Intensivo (CTIs) 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Fábio Cupertino Morínigo 
e redigidos segundo estilo editorial do autor. 
Nota: A foto foi tirada por ocasião de sua posse, em 27 de novembro de 2008.

o Cupertino Morínigo
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do Hospital Estadual Souza Aguiar, Suseme, na época Estado da Guanabara, e 
no HSE. Exerceu a che�ia do setor de endocrinologia e metabologia do serviço 
de clínica médica do HSE (1983-1987) e a che�ia do serviço de clínica médica do 
HSE (1987-1995). Foi diretor da divisão de imunogenética aplicada aos trans-
plantes do Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde (1991-1999) e, 
desde 2005, é o diretor da divisão médico-assistencial do HSE.

Fábio Cupertino Morínigo apresentou inúmeros trabalhos e realizou di-
versas palestras em reuniões de sociedades médicas, centros de estudos e con-
gressos médicos. Publicou vários trabalhos cientí�icos, assim como crônicas e 
memórias em diversas revistas tais como: Arquivos Brasileiros de Endocrino-
logia e Metabologia; Boletim do Centro de Estudos do HSE; Jornal Brasileiro de 
Medicina; Jornal Brasileiro de Nefrologia; Jornal Brasileiro de História da Medi-
cina; Jornal Brasileiro de Pneumologia; O Hospital; Revista Brasileira de Clínica 
e Terapêutica; Revista Brasileira de Cancerologia; Revista Brasileira de Reuma-
tologia; Revista Médica do Estado da Guanabara; Revista Médica do HSE; Mono-
graphis in Nuclear Medicine – Great Britain e Tribuna Médica.

Publicou o Plano de Assistência Médica Regional para implantação do SUS, no 
Rio de Janeiro, elaborado em conjunto com a Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro e apresentado ao Ministério da Saúde, em 1993. Também publicou 
trabalhos sobre gerência pela qualidade na assistência à saúde e qualidade no servi-
ço público – programa de gestão da qualidade total na área da saúde (1996-1998).

Fábio Cupertino Morínigo é membro da Sociedade Brasileira de Clínica Mé-
dica; Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia; Sociedade Brasi-
leira de História da Medicina (titular-fundador do capítulo do Rio de Janeiro e 
membro eleito da primeira diretoria, em 2008); Sociedade Brasileira de Médi-
cos Escritores Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ) e Academia 
Brasileira de Médicos Escritores (Abrames, 2008).

Fábio Cupertino Morínigo foi redator responsável do Boletim do Centro de 
Estudos do HSE (Ipase – RJ) do volume 17 a 22 (1965 a 1970); redator da Revista 
Médica do HSE do volume 23 a 32 (1971 a 1985) e editor da Revista Médica do 
HSE do volume 33 a 37 (1999 a 2003).

Escreveu um capítulo no livro “Terapia Intensiva” de A. T. Simão (1976). É 
coautor das seguintes obras: monogra�ia Coma Diabético em colaboração com 
Bento Coelho e Ingeborg Laun (1969); Manual do Médico-Residente no Serviço 
de Clínica Médica (HSE – MS) em colaboração com Maria de Fátima Alencar Ara-
ripe do Amaral e Tânia Pereira Mendes (2001) com reedições anuais até 2008.

Foi colaborador dos seguintes livros: “Uma Ponte, Um Rio, Uma Vida” de 
Geraldo Soares de Gouvêa (2004); “Hospital dos Servidores do Estado – Um Pa-
trimônio de Saúde, Arquitetura e História” (organização de Fábio Bitencourt, 
2007); “Coletânea do I Concurso de Poesia do CEA” (HSE – MS, 2007) e “Coletâ-
nea do II Concurso de Poesia do CEA” (HSE – MS, 2008).

Fábio Cupertino Morínigo é autor dos livros: A Inquietude do Trabalho 
Médico – HSE 50 Anos (1997) e Recortes na História do HSE (2008). 
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CADEIRA NO 37 – PATRONO

Sacramento Blake1

1827-1903

Augusto Victorino2 Alves Sacramento Blake nasceu em Salvador (BA), em 2 
de novembro de 1827. Era �ilho de José Joaquim do Sacramento Blake e Maria 
Alves Blake. 

Enquanto acadêmico, foi fundador e redator de um periódico cientí�ico-lite-
rário dos estudantes da Faculdade de Medicina da Bahia, denominado Atheneu. 
Sua tese de doutoramento nessa instituição intitulou-se Re�lexões Sobre a Sau-
dade (1849). 

Inicialmente, escrevera volumoso trabalho para sua tese inaugural – “As 
Paixões e sua In�luência Sobre o Organismo”, mas, não podendo, por motivos 
particulares, dar ao prelo esse volume, serviu-se de um de seus capítulos com 
algumas modi�icações. Um dos capítulos dessa obra denominado “Amor” foi pu-
blicado em alguns números do Guaraciaba. Algumas das proposições de sua tese 
foram depois desenvolvidas em revistas, como a de Botânica.

Publicou também dois trabalhos sobre temas médicos: “A Febre Epidêmica 
na Bahia” (1849) e “Do Ácido Arsenioso como Succedâneo do Sulfato de Quinino 
nas Febres Intermitentes” (1851). 

Sacramento Blake atuou como cirurgião do Corpo de Saúde do Exército Bra-
sileiro. Em 1852, por ter-se destacado na campanha do Estado Oriental Uru-
guaio, foi condecorado com a medalha de distinção como cirurgião de brigada 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto, que muito agradece a cola-
boração do dr. Ildo Simões, presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – 
Regional do Estado da Bahia (Sobrames – BA), nos biênios 1999-2001 e 2009-2010.

2. Nota: Identi�icamos também esse prenome grafado sem o “c”, “Vitorino”.

Sacramento Blake1
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da artilharia. Reformou-se, indo trabalhar em Alagoas, onde permaneceu por 
cinco anos aproximadamente. Aí atuou gratuita e espontaneamente por ocasião 
de diversas epidemias. Na que grassou em 1861, exerceu o cargo de inspetor de 
saúde pública e do porto. Em Alagoas também serviu espontaneamente durante 
cinco anos como cirurgião do corpo militar dessa província.

Mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde, estimulado por dom Pe-
dro II e Rui Barbosa, elaborou a sua obra-prima, o Dicionário Biobibliográ�i-
co Brasileiro. Trata-se de trabalho dos mais meritórios e de excepcional valor. 
Posteriormente, a obra foi condensada em 3 volumes com um índice alfabético, 
compilada pelo dr. Jango Fischer e publicada igualmente pela Imprensa Nacio-
nal, em 1937. Seu dicionário foi reimpresso, também no Rio de Janeiro, em 1970, 
pelo Conselho Federal de Cultura.

Blake devotou-se ao preparo dessa obra, mesmo quando já minado por 
pertinaz moléstia, que o conduziu à cegueira. Os últimos volumes foram pra-
ticamente corrigidos por uma �ilha menor. Durante 19 anos, Sacramento Blake 
dedicou-se ao preparo desse dicionário, considerado uma das obras mais per-
feitas no gênero. Das amarguras que lhe custou a publicação de seu precioso 
trabalho, vê-se bem o re�lexo na introdução de seus vários volumes, editados, 
respectivamente em 1883, 1893, 1895, 1898, 1899, 1900 e 1902. 

Pedro Calmon, analisando esse dicionário, disse com razão que Sacramen-
to Blake “soube �ixar para sempre algumas �isionomias que, de outro modo, se 
perderiam, neste país de regionalismo dissociativo, a cujas más condições de 
preservação dos livros se somam certas catástrofes, como os incêndios da Bi-
blioteca Pública da Bahia e da Faculdade de Medicina, em 1912, e em 1905”.

Raimundo de Menezes considera o Dicionário de Sacramento Blake “como 
obra raríssima e das mais valiosas. Realmente, mesmo com pequenos enganos 
(o que é perfeitamente natural em um dicionário), ninguém deixa de consultá-lo, 
tal a soma de informações que ele traz. Não foi Blake um mero colecionador 
de nomes. No panorama literário do Brasil, seu nome será sempre lembrado e 
reverenciado”.

Sacramento Blake foi biógrafo, poeta, historiador, doutor em medicina, 
membro do Instituto Histórico e Geográ�ico Brasileiro (IHGB) e membro da Aca-
demia Cearense de Letras.

Como médico exerceu numerosas funções públicas, durante longos anos, 
dedicando-se especialmente à higiene. Cultor das letras e historiador emérito, 
foi membro de várias associações culturais e, no periódico O Guaraciaba, escre-
veu muitos artigos sobre assuntos �ilosó�icos.

Seu nome consta como verbete no Dicionário Literário Brasileiro de Rai-
mundo de Menezes e está biografado no Dicionário Biobibliográ�ico do Tocan-
tins, de Mário Ribeiro Martins (Rio de Janeiro, 2001).

Sacramento Blake escreveu as seguintes obras: Dois Casamentos (roman-
ce e novela, 1846); Deus e o Homem (1848); A Febre Epidêmica na Bahia em 
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1849; Re�lexões Sobre a Saudade, Considerada como uma Moléstia D’Alma 
e Dando Causa a uma Série de... (1849); Ateneu (periódicos, 1849); Bando 
Anunciador dos Festejos do Dia Dois de Julho na Cidade de Santa Isabel do 
Paraguassu (poesia, 1855); A Rainha do Baile, a Dona E.M. (poesia, 1861); 
Conselhos Contra a Cólera-Morbus Epidêmica (1861); Estudos Militares 
(1863) e Dicionário Biobibliográ�ico Brasileiro (crítica, teoria e história lite-
rárias – em 7 volumes publicados de 1883 a 1902).

Sacramento Blake faleceu em 24 de março de 1903, aos 75 anos, na cidade 
do Rio de Janeiro. 
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CADEIRA NO 37 – FUNDADOR

Waldemar Bianchi1

1916-1998

Waldemar Bianchi nasceu em 12 de maio de 1916, na cidade de Rincão (SP). 
Era �ilho de Alfredo Bianchi e Margarida Bianchi. Cursou o Grupo Escolar de 
Bebedouro (1925-1929) e o Ginásio Municipal (1930-1934). Ingressou na Fa-
culdade Fluminense de Medicina (FFM), hoje Federal Fluminense, em 1936, 
logrando o segundo lugar e diplomando-se, em 1941.

Como estudante cumpriu os estágios comuns e necessários à época: labo-
ratório clínico (1937-1939), clínica médica, cirurgia e obstetrícia (1939-1941); 
além do clássico concurso para auxiliar acadêmico dos Hospitais de Pronto-Socor-
ro de Niterói e da cidade do Rio de Janeiro.

Formado, seu interesse dirigiu-se para a cirurgia; assim que, após haver 
sido assistente interino da cátedra de farmacologia durante 1942, dirigiu-se 
para o interior de seu estado natal, onde, em Rio Claro, seria chefe de clínica de 
cirúrgica da Casa de Saúde Santana. Terminada a Guerra (1939-1945), a Europa 
deixara de ser a meta para cursos e estágios.

Em 1943 passou a se interessar pela reumatologia. Fez residência nos 
Estados Unidos da América na famosa Clínica Mayo, em 1946, e no Hospital da 
Universidade de Minneapolis, tendo estado com Philip Hench, introdutor da cor-
tisona e Prêmio Nobel de Medicina, e Frank Krusen. Foi também assistente dos 
serviços de clínica médica, em Filadél�ia, com Richard T. Smyth; em Boston, no 
Massachussets General Hospital com o brilhante Walter Bauer; e, em New York, 
com Richard Freyberg, �iguras exponenciais da reumatologia. Frequentou dez 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Marialzira Perestrello e com-
plementados pelo acadêmico Helio Begliomini, que também contribuiu com a foto. A 
redação seguiu estilo editorial do autor.
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cursos de matérias médicas, as mais diversas, em New York, Michigan, São Paulo 
e Rio de Janeiro. 

Regressou ao Brasil, em 1947, começando a clinicar e a alimentar o sonho de 
agrupar médicos interessados na reumatologia. Voltou seguidamente, até 1949, 
à Europa e aos Estados Unidos da América para aprimorar seus conhecimentos 
em sua especialidade. Trabalhou nos seguintes cargos e funções: médico do Ins-
tituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps); chefe do 
serviço de �isioterapia (1950) e chefe do ambulatório de reumatologia (1952) da 
Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro; diretor da Clínica de Reumatismo 
e Reabilitação, e médico credenciado pela Patronal do Inamps, Petrobrás e Caixa 
Econômica Federal.

Waldemar Bianchi casou-se, em 1949, e teve dois filhos: Washington, 
também reumatologista, e Siva, arquiteto.

Foi, igualmente, em 15 de julho de 1949, o grande idealizador e um dos fun-
dadores da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). Em sua luta pela consoli-
dação da SBR, permaneceu como secretário-geral até que a presidência lhe chegou 
merecidamente às mãos, exercendo longo e pro�ícuo mandato (1957-1960). Entre 
suas realizações relevantes está a edição do primeiro número da Revista Brasi-
leira de Reumatologia, cuja direção inicial Waldemar Bianchi dividiu com Hilton 
Seda e Ayrthon Ferreira da Costa, que se tornaria perene até os dias atuais.

Waldemar Bianchi foi membro fundador e honorário da Sociedade Brasi-
leira de Reumatologia do Rio de Janeiro, em 1958; membro titular-fundador 
da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, em 1972, presidindo-a de 
1980-1982 e tornando-se patrono da cadeira no 6; e de mais de cinco sociedades 
médicas, sendo atuante em todas elas. Deve-se salientar de modo particular que, 
na Academia Brasileira de Reumatologia, Waldemar Bianchi foi fundador e pa-
trono da cadeira no 6, além de presidente desse sodalício no biênio 1982-1984.

Suas principais atividades universitárias foram: assistente interino da cadei-
ra de farmacologia da FFM (1942); livre-docente, chefe de clínica de �isiote-
rapia da Faculdade de Ciências Médicas (1952) e regente da cadeira (1954); 
professor-adjunto em 1957 e 1962 e, novamente, regente da cadeira, em 1964, 
devido à aposentadoria do catedrático. Regeu o I Curso de Reumatologia na 
Faculdade de Medicina de Fortaleza (1958); foi livre-docente da cadeira de ci-
nesiologia da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil 
(UB, 1962) e professor contratado, em 1973; também foi professor-associado 
de reabilitação e �isioterapia na Ponti�ícia Universidade Católica (PUC) do Rio 
de Janeiro (junho de 1965 e junho de 1972).

Waldemar Bianchi ingressou, em 1952, como membro da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), sendo representante do Brasil no Comitê de Doenças 
Crônicas. Visitou vários hospitais e institutos na Europa (Suécia, Dinamarca, 
Portugal); na América do Norte e na América do Sul (Peru, Argentina, Uruguai, 
Chile e Colômbia).
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Com outros fundou, no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Fisioterapia 
da qual foi o primeiro presidente (1962-1963), e que tornar-se-ia, mais tarde, 
a Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação.

Participou de jornadas, simpósios e congressos médicos no Brasil (São 
Paulo, Porto Alegre, Petrópolis, Juiz de Fora, Campinas, Barbacena, Fortaleza, 
Gramado, Guarujá) e no exterior (Estados Unidos da América, Dinamarca, Ca-
nadá, Itália, Uruguai, Chile, Peru), apresentando trabalhos ou ocupando cargos 
de destaque como representante o�icial; convidado especial; presidente e vice-
presidente do evento; presidente de mesas-redondas ou relator de temas.

Waldemar Bianchi apresentou cerca de 60 trabalhos em eventos cientí�icos 
e publicou mais de 25 em revistas médicas. Fez parte de bancas examinadoras 
para julgar títulos de especialista e de livres-docentes.

Dentre as várias homenagens que recebeu salientam-se diplomas de honra 
ao mérito da Sociedade de Internos da Santa Casa da Misericórdia do Rio de 
Janeiro (1952, 1953, 1956) e membro honorário das seguintes entidades: Socie-
dade Argentina de Reumatologia (1953); Sociedade Portuguesa de Reumatolo-
gia (1955); Sociedade Italiana de Reumatologia (1961); Sociedade Uruguaya de 
Reumatologia (1964); Associación de Investigaciones Reumatologicas de Buenos 
Aires; Sociedade de Medicina Física e Reabilitação – Regional do Ceará; Acade-
mia Cearense de Medicina; Academia Brasileira de Medicina Militar e Academia 
Nacional de Medicina. 

Waldemar Bianchi foi membro do tradicional Rotary Club do Rio de Janeiro 
e seu presidente no biênio 1987-1988. Foi galardoado também com o título de 
“Cidadão Carioca” (1974); com as medalhas de Grande O�icial e Legião do Mérito 
(1980) e Honra ao Mérito Reumatológico (1982), e com o título de Benemérito 
do Estado do Rio de Janeiro (1984).

Foi membro fundador da cadeira no 37 da Academia Brasileira de Médicos 
Escritores (Abrames) sob a patronímica de Augusto Victorino Alves Sacramento 
Blake.

Waldemar Bianchi faleceu em 5 de abril de 1998, aos 81 anos de idade.
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CADEIRA NO 37 – SEGUNDA OCUPANTE

Marialzira Perestrello1

Maria Alzira Perestrello da Câmara nasceu aos 5 de março de 1916. Poeta, 
psicanalista, a carioca, como ela própria disse, em certa entrevista, nasceu no 
deserto de Ipanema, quando ali havia poucas calçadas, ainda um imenso are-
al. Seu pai foi o grande jurista Pontes de Miranda. Sua mãe, na idade madura, 
formou-se como enfermeira pela Escola da Cruz Vermelha e, no futuro, foi sua 
presidente. O casal teve quatro �ilhas, todas com curso superior.

Frequentou o colégio d’Assomption e o Bennet quando pequena; mais tarde 
o Sion de Petrópolis e o Instituto de Ensino Secundário. Diplomou-se, em 1939, 
pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil (UB), atual, Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Quando seu pai esteve como embai-
xador na Colômbia, Marialzira trabalhou na cadeira de �isiologia da Faculdade 
de Medicina de Bogotá com o professor Alfonso Esguerra Gomes e foi nomeada 
adjunta estrangeira daquele curso.

Voltando ao Brasil casou-se com seu colega de faculdade, Danilo Perestrello. 
Tiveram um �ilho, Sigmund; nome devido à admiração do casal por Sigmund 
Freud (mesmo antes de serem psicanalistas). 

Marialzira Perestrello pertenceu ao Centro de Estudos Juliano Moreira fun-
dado por alguns colegas, entre eles seu marido. Com o �ilho pequeno, não quis 
trabalhar fora de casa. Fez o curso de Neuropsiquiatria Infantil do professor 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Marialzira Perestrello, comple-
mentados pelo acadêmico Helio Begliomini, que se serviu do livro “Dicionário Crítico de 
Escritoras Brasileiras” de Nelly Novaes Coelho, Editora Escrituras – São Paulo, página 463, 
2002. A foto também é contribuição do acadêmico Helio Begliomini obtida na Semana da 
Academia, em 28 de novembro de 2008. A redação seguiu estilo editorial do autor. 

Marialzira Perestrello1
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Leme Lopes e do professor Rudolf Dreikurs sobre Reeducação de Crianças De-
sajustadas; Orientação Educacional dos Pais (1946) e Psicoterapia Adleriana. 
Como o Centro Juliano Moreira não conseguisse trazer analistas didatas para 
o Rio de Janeiro, o casal Perestrello viajou para Buenos Aires, a �im de realizar 
uma formação analítica na Associación Psicoanalítica Argentina. Durante a esta-
da em Buenos Aires foi uma das responsáveis pelo Departamento Infantil sob 
orientação de Arminda Pichon Rivière (1947) e assistente estrangeira no Serviço 
de Psiquiatria de la Edad Juvenil, no Hospício de las Mercedes (1948).

Em 1952, foi nomeada miembro adherente da Associación Psicoanalítica 
Argentina. Assim, no Rio de Janeiro, foi a primeira mulher quali�icada como ana-
lista pela International Psychoanalytical Association (IPA). Em 1953 foi uma das 
fundadoras da Clínica de Orientação da Infância do Instituto de Psiquiatria da 
UB, onde trabalhou como técnica de orientação psicológica. 

Em 1959, foi nomeada diretora dessa instituição e, em 1954, a representou 
no Congresso de Psicologia, em Curitiba. Em 1955, foi delegada do Instituto de 
Psiquiatria no Seminário de Higiene Mental da Organização Mundial de Saúde.

Em 1957, foi uma das fundadoras e primeira presidente do grupo de estu-
dos que seria mais tarde a futura Sociedade. Em 1959, com um grupo de colegas 
formados em Buenos Aires, Londres, Rio de Janeiro e São Paulo, foi uma das 
fundadoras da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBP – RJ) 
�iliada à IPA. Na SBP – RJ foi membro titular (1960) e membro didata (formado-
ra de analistas, em 1962), ocupando os cargos de secretária cientí�ica, diretora 
e presidente. 

Nessa entidade atuou como coordenadora e professora de inúmeros semi-
nários teóricos e técnicos desde 1959 até 2005, e seminários clínicos a partir de 
1962, com exceção do ano de 1976, devido à doença de Danilo Perestrello.

A partir da década de 80 dedicou-se aos seguintes estudos: a) Relações entre 
Psicanálise, Artes e Literatura; b) A Vida de Freud, sobretudo sua formação cul-
tural; c) História da Psicanálise no Brasil. Realizou palestras e escreveu artigos 
sobre tais interesses. Neste milênio, tem-se dedicado aos temas Criatividade e 
Envelhecimento; sobre eles realizou conferências em Friburgo, São João Del Rei, 
Paraty e nas Casas da Prefeitura dedicadas aos idosos.

Atuou também como colaboradora no curso de atualização sobre Psiquiatria 
Dinâmica na Escola de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas e como convidada 
da disciplina de psicologia médica sobre o tema Relações Entre Pais e Filhos na 
Fundação Souza Marques.

Marialzira Perestrello integrou várias comissões examinadoras para ingresso 
como membro titular; trabalhos concorrendo a prêmios e recredenciamento de 
analistas didatas.

Participou ativamente em congressos, jornadas e simpósios brasileiros e 
internacionais, apresentando trabalhos ou como coordenadora, secretária, pre-
sidente de mesa, comentadora, relatora e convidada o�icial. Esteve presente em 
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Recife, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro. E no ex-
terior em Bogotá, Montevidéu, Buenos Aires, Londres, Paris, Viena e Versalhes. 
Seu nome consta como verbete no Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras e 
(convidada) do verbete Brésil para o Dictionnaire International de Psychanalyse 
dirigido por Alain de Mijolla (2002). 

Marialzira Perestrello foi associate editor for Brazil da revista Psychoanalysis 
and History.

Surgiu em livro, em 1972, com Há um Quadrado de Céu que Não Viram, 
onde apresenta leves ilustrações de Augusto Rodrigues. Os poemas não são da-
tados, mas resumem à maturidade existencial, à comunhão visceral com outro 
ausente/presente: dor que é vivida como uma espécie de funda alegria.

Essa mesma vibração existencial se expande em Nosso Canto a Nosso Jeito 
(1975), poesias de encontros e perdas, mas sempre de comunhão com gentes 
e terras daqui e d’além, ausentes/presentes: nosso canto ou Andalucia, Castelo 
de Braga, Fronteira de Espanha, rastro de raízes longínquas e de poemas alheios 
(Verlaine Drummond, Ruben Vela, A. F. Scmidt...), em línguas que se misturam 
(português, espanhol, francês). 

Em Ruas Caladas (1978), a poeta reúne versos novos e “versos guardados”, 
agora datados (de 1959 a 1977). Em todos eles, o mesmo Ver, sentir e amar de 
que fala Alphonsus Guimaraens Filho, na apresentação. Apesar de cantarem 
motivos diferentes, a mesma adesão à vida em suas perdas e ganhos, a mes-
ma comunhão com o humano, seja na vida cotidiana concreta (inclusive a das 
grandes cidades e seu tumulto), seja na que se eternizou no mundo da arte e da 
poesia. Para além da dor, da solidão, da morte, permanece a vida... É a lição que 
nos dá a poesia de Marialzira.

Marialzira Perestrello é membro do Pen Clube desde 1994 e tomou posse, em 
20 de novembro de 1998, na Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abra-
mes), sendo a segunda ocupante da cadeira no 37, sob a patronímica de Augusto 
Victorino Alves Sacramento Blake.

Recebeu diversas homenagens e dentre elas se salientam: Sociedade de Ge-
riatria e Gerontologia (2002); “Personalidade Cultural” pela União Brasileira de 
Escritores (UBE, 1997); indicada pelo Conselho Nacional de Mulheres do Brasil 
como “uma das 10 mulheres de 2004”; eleita pela WIZO, como “uma das 10 mu-
lheres que fazem a diferença”; pela Ponti�ícia Universidade Católica (PUC) de 
São Paulo, em 2004, foi defendida a tese: “Marialzira Perestrello: Um Pouco da 
Vida e da Obra de uma Pioneira da Psicanálise no Rio de Janeiro”. No Congres-
so Internacional de Psicanálise, em 2005, no Rio de Janeiro, recebeu uma placa 
da Associação Brasileira de Psicanálise: “à nossa pioneira, maior historiadora e 
mestra de tantas gerações”. O Pen Clube ofereceu-lhe, em 2008, uma placa como 
“exemplo dedicado à cultura”. 

Marialzira Perestrello publicou também: História da Sociedade Brasileira 
de Psicanálise do Rio de Janeiro (1987); Mãos Dadas (1989); Encontros: Psi-
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canálise &... (1972 e 1992); A Música Persiste... (1995); A Formação Cultural 
de Freud (1996); Cartas a um Jovem Psicanalista (1998); Tudo é Presente 
(2001); Caminhos da Vida (2000 e 2003); Pedaços da Vida (poesia, 2005); 
Futuro Esquecido (romance, 2005) e A Barca Branca (2007). 
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CADEIRA NO 38 – PATRONO

João Peregrino Júnior1

1898-1983

João Peregrino Júnior da Rocha Fagundes nasceu na cidade de Natal (RN), 
em 12 de março de 1898.

Seus pais foram João Peregrino da Rocha Fagundes, professor de línguas e 
de matemática, e de Cornélia Seabra de Melo. Realizou o curso primário no Co-
légio Diocesano Santo Antônio e no Grupo Escolar Augusto Severo. Os estudos 
secundários fê-los no Ateneu Rio-Grandense, cursando ao mesmo tempo a Es-
cola Normal. Ainda estudante exerceu grande atividade jornalística. Ele próprio 
lançou A Onda, jornal em que escreveu um artigo contra o diretor da Escola 
Normal e professor do Ateneu, que provocou enorme celeuma e custou-lhe a sa-
ída do colégio. Ainda em Natal, fundou mais dois jornais: A Gazeta de Notícias 
e O Espectador. 

Peregrino Júnior, proibido de estudar na cidade, mudou-se, em 1914, para 
Belém, onde terminou o curso secundário no Ginásio Pais de Carvalho. Em “A 
Folha da Tarde” ocupou, gradativamente, as funções de suplente de revisor, re-
pórter de polícia e redator. Trabalhou ainda em “A Tarde” e “A Rua”, além de se-
cretariar “A Semana”. Fundou e dirigiu A Guajarina, antes de iniciar os estudos 
de medicina. Aprimorou sua formação literária mergulhado nos preceitos �ilosó-
�icos e nas leituras de Nietzsche e Bergson, mas logo se concentrou nos clássicos 
portugueses e nos românticos Herculano, Garrett e Castilho.

Veio para a cidade do Rio de Janeiro, em 1920, onde �ixou residência no bair-
ro da Glória, em uma pensão de estudantes e candidatos a escritores. Trabalhou 
na imprensa, como escrevente na “Gazeta de Notícias”, e começou a produzir 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

oão Peregrino Júnior1
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literatura. Trabalhou por um tempo na Central do Brasil, onde teve como com-
panheiro de trabalho Pereira da Silva, a quem sucedeu na Academia Brasileira 
de Letras.

Peregrino Júnior graduou-se, em 1929, na Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro. Iniciou como interno da 20a enfermaria da Santa Casa (serviço do 
professor Antônio Austregésilo) uma carreira longa e bem-sucedida, como mé-
dico-adjunto da Santa Casa; chefe da 41a enfermaria do Hospital Estácio de Sá; 
fundador e diretor do serviço de endocrinologia da Policlínica do Rio de Janeiro; 
docente de clínica médica e de biometria da Faculdade Nacional de Medicina, 
onde chegou a catedrático. Foi igualmente professor da Faculdade Fluminense 
de Medicina e professor emérito da Universidade do Brasil. Durante 18 anos, 
foi membro do Conselho Universitário. Foi fundador e o primeiro presidente da 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Biotipologia e Nutrição; diretor-presi-
dente da Policlínica Geral do Rio de Janeiro; chefe da Divisão de Assistência 
Médico-Hospitalar do Ipase (Instituto de Previdência e Assistência dos Servido-
res do Estado), entre outros cargos.

Esposou, em 1926, a cunhada do poeta Ronald de Carvalho, Wanda Acioly. 
De 1928 a 1938 publicou sua obra literária de �icção e de crítica. Após uma in-
terrupção de mais de 20 anos, retomou os trabalhos e voltou a publicá-los, em 
1960, com uma nova edição de Histórias da Amazônia, acrescida de novelas 
inéditas, inclusive A Mata Submersa. Organizou uma antologia de Ronald de 
Carvalho e escreveu ensaios sobre José Lins do Rego, Graciliano Ramos e estudos 
sobre temas da literatura brasileira.

Seu pendor para as letras e o jornalismo nunca o deixou. Além da “Gazeta 
de Notícias”, escreveu para “O Jornal”, “Rio Jornal”, “O Brasil”, “A Notícia”, “Care-
ta”, ganhando grande nomeada, sobretudo como cronista e como colaborador de 
numerosas revistas literárias e cientí�icas do Brasil e do estrangeiro. 

Representou o Brasil em inúmeros conclaves internacionais, como as Come-
morações Cervantinas (Espanha, 1946), os Colóquios Luso-Brasileiros de Lisboa 
(1958), as Conferências de Cooperação Intelectual de Santander (1957) e Gra-
nada (1958).

Foi, outrossim, membro das seguintes entidades: Conselho Federal de Edu-
cação, Conselho Federal de Cultura, União Brasileira de Escritores (UBE, presi-
dente), Sociedade Argentina para o Progresso da Medicina Interna, Academia 
das Ciências de Lisboa e Sociedade Portuguesa de Endocrinologia.

No terreno esportivo, além de professor e diretor da Escola Nacional de 
Educação Física, também foi membro do Conselho Nacional de Desportos. 

Na obra de Peregrino Júnior revelam-se as múltiplas facetas do autor, como 
contador de histórias, ensaísta, crítico, médico e professor. A temática central da 
sua �icção, em Puçanga, Matupá, A Mata Submersa e Histórias da Amazônia 
é a visão do mundo amazônico, a imaginação do homem e a fatalidade geográ�ica 
que o conduz ao mistério dos mitos e à poesia das lendas. 
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Peregrino Júnior, enquanto ensaísta, expressou sua preocupação com o des-
tino da cultura brasileira, a partir da pesquisa de raízes e divulgação de sua auten-
ticidade. Na crítica, levantou aspectos importantes da obra de vários escritores 
brasileiros. O seu ensaio Doença e Constituição de Machado de Assis, embora 
possa sugerir um estudo de natureza biográ�ica ou psicológica, transcende em 
muito tal plano. Valeu-se do seu conhecimento de médico para explicar a doença 
e relacioná-la com aspectos de uma constituição doentia a alguns dos recursos 
de escritor, como a ambivalência, a tendência explicativa, as imagens iterativas, 
a noção do tempo, a repetição, a preocupação da loucura e da morte.

Sua obra como médico e professor versaram sobre a saúde, a medicina, as 
tarefas da universidade, preocupações essas de quem passou mais da metade da 
vida ensinando e em contato permanente com os jovens.

Peregrino Júnior foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 4 de ou-
tubro de 1945, na sucessão de Pereira da Silva, sendo recebido pelo acadêmico 
Manuel Bandeira em 25 de julho de 1946. Foi o sexto ocupante da cadeira no 18, 
presidindo esse silogeu de 1956-1957. Por sua vez, recepcionou o acadêmico 
Odylo Costa Filho. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 23 de outubro de 
1983, aos 84 anos. 

Suas obras são:
Ficção: Vida Fútil (1923); Jardim da Melancolia (1926); O Cangaceiro 

Zé Favela (1928); Um Drama no Seringal (1929); Puçanga (1929); Matupá 
(1933); Histórias da Amazônia (1936); A Mata Submersa (1960); Novamente 
Histórias da Amazônia, reunião de histórias de Puçanga, Matupá, Histórias 
da Amazônia e A Mata Submersa (1960). Seleta de Peregrino Júnior organi-
zada, apresentada e com notas de Ivan Cavalcanti Proença (1971).

Ensaio e Crítica: Interpretação Biotipológica das Artes Plásticas (1936); 
Doença e Constituição de Machado de Assis (1938); Testamento de uma Ge-
ração (1944); O Tempo Interior na Poesia Brasileira (1946); O Movimento 
Modernista (1954); Origem e Evolução do Simbolismo (1957); Biogra�ia de 
João Francisco Lisboa (1957); Panorama Cultural da Amazônia (1960); Ro-
nald de Carvalho – Poesia e Prosa (seleção crítica, 1960); José Lins do Rego 
– Romance (seleção crítica, 1966); Três Ensaios (1969); Língua e Estilo de 
José Lins do Rego (1968).

Medicina e Saúde: Ciática (patologia e clínica, 1935); Vitaminologia 
(1936); Biotipologia e Educação (1936); Insu�iciência Suprarrenal no Im-
paludismo (1937); Insu�iciência Suprarrenal e Tuberculose (1937); Estu-
do Experimental das Polinevrites Tóxicas (1937); Pesquisas Biotipológicas 
nas Escolas Municipais do Rio de Janeiro (1937); O S.R.E. no Impaludismo 
(1937); Valores Patológicos da Pressão Arterial no Brasil (1939); Conceito 
Atual da Enxaqueca (1939); Desenvolvimento Normal do Brasileiro (1943); 
Alimentação – Problema Nacional (1942); Biometria Aplicada à Educação 
(1942); Biotipologia Pedagógica (1942); Tireoide – Patologia e Clínica, prê-
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mio Academia Nacional de Medicina (1943); Crescimento e Desenvolvimento 
(1949); Alimentação e Cultura (1951); Stress e Síndrome Geral da Adapta-
ção (1955); Teste de Thorn e sua Aplicação Clínica (1955); e Metabolismo 
Basal e Colesterolemia nos Distúrbios Tiroideanos (1955).
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CADEIRA NO 38 – FUNDADOR

Antonio de Oliveira Gutman1

Antonio de Oliveira Gutman nasceu em 24 de janeiro de 1949, na cidade de 
São Luís, Estado do Maranhão. Seus progenitores foram Antonio Saul Gutman e 
Maria Carmen de Oliveira Gutman. Estudou o ginásio e o cientí�ico no Colégio Es-
tadual João Alfredo e, em 1968, fez o curso pré-vestibular Miguel Couto. Ingres-
sou na Faculdade de Medicina de Petrópolis, em 1969, obtendo sua graduação em 
1974. Fez residência médica em anatomia patológica de 1975 a 1976 no Hospital 
Central do Iaserj – Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Ja-
neiro, obtendo o título de especialista nessa área, assim como em citopatologia.

Radicou-se na cidade do Rio de Janeiro. Publicou artigos sobre temas médi-
cos no “Jornal da Tijuca” (de maio a outubro de 1985) e no jornal “O Patologista” 
de São José do Rio Preto (SP), na seção “Nosso Humor: Re�lexões Papilomatosas 
e Exsudativas”.

Em 26 de maio de 1989 tornou-se membro titular-fundador da cadeira 
no 38 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), cujo patrono 
é João Peregrino Júnior. Pertence também à Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ, desde 1991); 
ao Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro (Seerj, desde 2002); à 
Associação Pro�issional de Poetas do Rio de Janeiro (Apperj) e à União Brasileira 
de Escritores (UBE, desde 2008).

Exerceu os seguintes cargos: vogal da Sobrames – RJ (1992-1993); 1o tesou-
reiro (1992-1993 e 1994-1995) e secretário-geral (2010-2011) da Abrames, e 
suplente da diretoria da chapa “Reconstrução” do Seerj (2007-2008). 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Antonio de Oliveira Gut-
man e redigidos segundo estilo editorial do autor.

onio de Oliveira Gutman1
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Antonio Gutman foi premiado nos seguintes concursos literários: I Concur-
so Nacional de Poesia da Associação de Funcionários da Fundação das Pioneiras 
Sociais (5o lugar – Brasília, 1988); X Congresso Nacional do Grupo Brasília de 
Comunicação (Revista Cultural Brasília; poesia “Proteção” – 3o lugar, medalha 
de bronze, 1990); Concurso da DGF Edições, com a publicação do livro “Poesia 
Brasil” (poesia “P”, 4o lugar, Ibirité – MG, 1991) e Concurso de Poesia da Sobra-
mes – RJ (3o lugar, poesia “CTI”, 2007).

De 1986 a 2006 participou de 16 coletâneas com destaques para Antologia 
Poética Nacional (poemas publicados “P” e “Amigo”, volume III, 1992); Agenda 
Literária Zodíaco da Apperj (poema “diferença”, 2003); III Festival de Poesia do 
Seerj (poema “Espaços”, 2003); Dez (Conto, Crônica e Poesia), da Gang Edições 
(poemas publicados “Ansiedade”, “www.com.br”, “Democracia” e “Problemas”, 
2003); Per�il pela Apperj (poema “Você-Eu”, 2004); VIII Festival Carioca de Poe-
sia pela Editora Urbana Arte e Comunicação (poema “Meu Clube”, 2006); Poesia 
nos Arcos em Cinco Atos, organizado por Nilton Alves da O�icina Editores (es-
crevendo na orelha do livro, 2006) e Livro da Tribo (2007-2008).

De 2001 a 2007 teve participação ativa com apresentação de trabalhos em 
cerca de 52 eventos poéticos, destacando-se: Feira de Cultura na Penitenciária 
“Lemos Brito” (2001); XI Bienal Internacional do Livro (2003); Semana Cultural 
da Marinha (2005); Evento Cultural da 1a Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes de Trabalho da Aeronáutica (2005); Sarau Literário na Casa das Rosas 
(São Paulo, 2006); Evento Cultural da Sipat “Voos Livres: Música, Verso e Pro-
sa” do aeroporto Santos Dumont (2006); Programa Supertudo da TVE (2006); 
Fórum “Vai à Faculdade de Letras” da UFRJ – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (2007); Tertúlia da Semana da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
– Abrames, 2007) e Hora da Arte da Abrames (2007).

Antonio de Oliveira Gutman escreveu os seguintes livros: Caminhos (poe-
sias, 2000); Encontros (poesias, 2001) e Pagando Micros em co-autoria com 
Reynaldo Sanchez e Fernando Sá (2005).
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CADEIRA NO 38 – SEGUNDO OCUPANTE

Haroldo Jacques1

Haroldo Jacques nasceu em 9 de agosto de 1938, no antigo Distrito Federal, 
na cidade do Rio de Janeiro. É �ilho de Erick Kuh e Chypre Bradley Jacques Kuh.

Formou-se em 1963, pela antiga Faculdade Nacional de Medicina, atual Fa-
culdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Enquanto aluno, após concurso para acadêmico-bolsista em hospitais de 
pronto-socorro (Suseme), foi designado para a equipe che�iada pelo dr. Francisco 
de Assis Moura, no Hospital Miguel Couto.

Começou a trabalhar no Hospital da Gamboa, no serviço do professor Rubens 
Carlos Mayall, onde mais tarde se tornou chefe de enfermaria e depois chefe de 
clínica.

Foi assistente voluntário no serviço da clínica médica do professor Lopes 
Pontes, no qual recebeu o grau máximo, com distinção, sendo convidado a nele 
permanecer. Entretanto, passou a trabalhar na 13a enfermaria do Hospital São 
Francisco de Assis, no serviço de angiologia, che�iado pelo professor Sydney 
Arruda.

Ainda na sua fase de formação fez cursos de aperfeiçoamento em São Paulo: 
cirurgia geral com o professor Edmundo Vasconcelos; cirurgia das vias biliares 
com o professor Plínio Bove; e cirurgia vascular com o professor Mario Degni.

Logo após sua formatura foi contratado pela Assistência Médico-Social da 
Armada (AMSA) para, no Hospital Nossa Senhora da Glória, cuidar dos pacientes 
que complicavam nos pós-operatórios da cirurgia geral, ortopedia, ginecologia 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelos acadêmicos Hadoldo Jacques, Zilda Corma-
ck e complementados pelo acadêmico Helio Begliomini. A fotogra�ia foi fornecida pelo 
acadêmico Helio Begliomini e a redação seguiu estilo editorial do autor.

Haroldo Jacques1
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e urologia. Aprovado em concurso da marinha com nota dez na prova escrita de 
clínica médica, não assinou o termo de posse.

Em 1966 criou e dirigiu por 32 anos a Equipe Médica de Check-Up para 
Executivos (EMCE).

Haroldo Jacques foi aprovado no concurso de títulos para médico da Secre-
tária de Serviços Médicos, sendo lotado no Hospital Miguel Couto. Nesse hospi-
tal foi reeleito quatro vezes consecutivas para o cargo de presidente do Centro 
de Estudos, passando a ser responsável pelo treinamento em atendimento de 
urgência dos estagiários, particularmente dos médicos o�iciais do exército bra-
sileiro. Por esse trabalho foi agraciado, em 1975, com a medalha do Paci�icador. 
Nessa instituição organizou todas as jornadas cientí�icas comemorativas dos 
aniversários do hospital, tendo recebido citações honrosas da Assembleia Legis-
lativa publicadas em seu diário. Foi também assessor de três diretorias, a saber: 
dr. Pedro Wellington de Carvalho, professor José Albano de Nova Monteiro e dr. 
Décio Pereira. Devido à sua atuação no setor de cirurgia vascular, foi criado, a 
seu pedido, o serviço de cirurgia vascular.

Haroldo Jacques frequentou o serviço do professor Michael de Bakey, em 
Houston (USA), no Baylor College, e, a seu convite, Michael de Bakey veio não 
somente presidir um Simpósio Internacional por ele organizado, mas também 
atender pacientes no consultório de Haroldo Jacques, uma vez que operava 
muitos brasileiros em Houston.

Haroldo Jacques tornou-se, em 1997, um dos 26 membros fundadores da 
Academia de Medicina do Rio de Janeiro, sendo o patrono da cadeira no 22. 
Nesse sodalício acumulou as funções de orador e de diretor de publicações 
e eventos na diretoria do biênio 2002-2004; 1o secretário (2004-2006) e 2o 
vice-presidente (2006-2008).

Em 20 de novembro de 1998 tomou posse como membro titular da cadeira 
no 38 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patro-
nímica de João Peregrino Júnior. Nesse sodalício atuou como secretário-geral 
por dois mandatos (2000-2001 e 2002-2003).

Em 1981 ingressou na Academia Brasileira de Medicina Militar como 
membro titular quando apresentou memória inédita sobre o uso de radioisóto-
pos nas linfogra�ias. Hoje é membro emérito desse sodalício.

Em 1981 recebeu também o título de professor por “notório saber”, concedi-
do pela Câmara de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura, galgando 
a condição de professor titular de angiologia e cirurgia vascular do Instituto de 
Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, ocupando aí vários cargos de direção.

Haroldo Jacques foi editor da revista mensal “Medicina de Hoje” (1976-1982), 
publicação da Bloch Editores que era distribuída aos médicos brasileiros. Em se-
guida passou a ser consultor cientí�ico das publicações dessa empresa e responsá-
vel pelo encarte sobre saúde da revista “Manchete”. Coordenou também a edição 
do livro “Guia de Medicina e Saúde da Família” (1992) da mesma editora.
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Na UFRJ foi assessor da direção do Hospital Clementino Fraga Filho, no Fun-
dão, nas gestões dos diretores Clementino Fraga Filho, Antonio de Pádua Jaz-
bik e José Ananias F. da Silva. Durante esse período criou o Boletim Cientí�ico e 
depois a Revista Acadêmica, órgão o�icial do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho da Faculdade Nacional de Medicina, do qual foi o editor.

Haroldo Jacques é membro titular na Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular, tendo recebido a medalha da Ordem do Mérito Angiológico 
René Fontaine no grau de cavaleiro; medalha Bustamante de Sá por distinção 
em angiologia e cirurgia vascular. Nessa entidade foi eleito para diversos cargos, 
sendo, em duas oportunidades, presidente da Regional do Rio de Janeiro.

É também membro das seguintes entidades: Academia de Medicina de São 
Paulo (correspondente, desde 1991), International Board of Modern Medicine of 
England e International Cardio Vascular Society.

Recebeu ainda a medalha do mérito Gama Lobo do Instituto de Nutrição; 
menção honrosa da Sociedade Antônio Gonzaga do Instituto de Hematologia e 
Hemoterapia e menção honrosa da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 
– Regional do Rio de Janeiro, na qual ingressou como membro titular, em 29 de 
março de 1979.

Haroldo Jacques participou de 75 congressos nacionais e internacionais, 
nos quais apresentou 113 trabalhos. Publicou 29 artigos cientí�icos em revistas 
nacionais e estrangeiras; diversos capítulos em livros de angiologia e cirurgia 
vascular e supervisionou a tradução de nove livros de texto sobre temas da es-
pecialidade. Teve participação em atividades cientí�icas e cargos de direção em 
26 sociedades médicas. Organizou, coordenou e dirigiu 25 cursos de aperfeiço-
amento na sua especialidade.

Haroldo Jacques escreveu as seguintes obras: A Linguagem da Saúde 
(1998) em coautoria com o psicanalista e seu colega de turma, Luiz Alberto Py, 
e Receitas Simpáticas para Doenças Antipáticas (2006) em coautoria com a 
chef de cozinha Silvana Bianchi.

Atualmente che�ia o serviço de angiologia e cirurgia vascular da Policlínica 
Geral do Rio de Janeiro. 
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CADEIRA NO 39 – PATRONO

Jayme Regallo Pereira1

1893-1963

Jayme Regallo Pereira, antigo professor de farmacologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (USP), nasceu em Manaus (AM), aos 3 
de maio de 1893.

Fez seu curso médico na Faculdade Nacional de Medicina, na cidade do Rio 
de Janeiro, tendo sido discípulo dileto do professor Aloysio de Castro. Graduou-se, 
em 1916, defendendo a tese Morphologia Clínica do Thorax. Foi o primeiro 
aluno de sua turma e recebeu por isso uma medalha de ouro por ocasião da 
conclusão do curso.

Nessa época de estudante tornou-se amigo de Olavo Bilac de quem era ad-
mirador. Após sua formatura casou-se com Adelaide e foi clinicar por dois anos 
em Porto Velho. Retornou para o Rio de Janeiro e recebeu uma bolsa de estudos 
da Fundação Rockefeller, tendo escolhido como tema de estudos e pesquisas, 
nos Estados Unidos da América (EUA), a �isiologia.

De 1922 a 1924 estagiou na Harvard Medical School, em Boston. Publicou 
alguns trabalhos e foi indicado pelo professor Walter B. Cannon como research-
fellow dessa universidade

Dirigiu-se, em seguida, para a Europa, acompanhando vários cursos e rea-
lizando pesquisas, algumas das quais apresentadas à Royal Society de Londres. 
Em reunião da Physiological Society, também de Londres, comunicou um tra-
balho sobre o re�lexo patelar, tendo inventado o chamado “patelômetro”, que 
entrou na série de equipamentos fabricados por importante �irma inglesa.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Flerts Nebó e redigidos 
segundo estilo editorial do autor.

ayme Regallo Pereira1
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Em Cambridge permaneceu quase dois meses, estagiando principalmente 
com o professor J. N. Langley, que se dedicava ao estudo das chamadas “reações 
vasomotoras”.

Em Paris frequentou o serviço do professor E. Gley, tendo a oportunidade 
de visitar outros laboratórios na Suíça e Itália. 

Ao retornar ao Brasil trabalhou na cidade do Rio de Janeiro, em Manguinhos, 
com o eminente Oswaldo Cruz. Em 1925, Vital Brazil o convidou para organizar 
e che�iar o laboratório de �isiologia do Instituto Butantã. Em 1927, após o faleci-
mento do professor Ascendino Ângelo dos Reis, conquistou a cátedra de farma-
cologia da Faculdade de Medicina da USP. Voltou, em 1929, aos EUA, escolhendo 
Philadelphia para aprimorar seus conhecimentos.

O professor Charles E. Cobertt, que o sucedeu na cátedra – seu ex-aluno, 
ex-assistente e genro –, refere que Jayme Pereira iniciou uma nova fase no de-
senvolvimento da farmacologia do Brasil, dando à matéria o sentido da farma-
codinâmica. Já em 1929, publicava o seu Manual de Farmacologia.

Dedicou especial atenção ao estudo dos princípios ativos de plantas; introdu-
ziu, em nosso meio, o vanádio no tratamento da sí�ilis e da bouba; interessou-se 
pelo estudo de peçonhas, principalmente as de sapo e de serpentes. Escreveu 
cerca de 100 trabalhos cientí�icos e foi empossado, em 13 de novembro de 1941, 
como membro honorário da Academia Nacional de Medicina.

À custa de seu trabalho e dedicação ao departamento de farmacologia, 
conquistou três vezes o Prêmio Orlando Rangel do Rio de Janeiro, importante 
reconhecimento pelos ensaios que produziu. 

Jayme Pereira era uma pessoa boa e generosa; autêntico e obstinado na de-
fesa de suas ideias. Escreveu obras literárias e publicou versos na mocidade. 
Conquistou vários prêmios, destacando-se o prêmio Orlando Rangel, com o 
trabalho “Contribuição para o Estudo das Plantas Alucinatórias, Particularmente 
a Maconha (cannabis sativa)”.

Atuou também como homem público, sendo secretário da educação e cul-
tura da Prefeitura Municipal de São Paulo, quando introduziu as temporadas de 
óperas no Teatro Municipal, trazendo cantores líricos italianos, e prefeito da 
cidade de Descalvado, no interior paulista.

Na cidade de Descalvado trabalhou intensamente: embelezou a praça da ma-
triz, ampliou e reformou a Santa Casa; introduziu o banheiro público nos pontos 
�inais de ônibus; construiu escolas nos bairros; ampliou a rede de esgotos e ergueu 
o mausoléu no cemitério, organizando as ossadas encontradas na região, dentre 
outros empreendimentos.

Ao ser perguntado de onde tirava verbas para tantas obras, respondia com 
simplicidade que dinheiro havia com as arrecadações, e desde que não fosse rou-
bado, dava e sobrava para tudo que fosse necessário à cidade, inclusive para quitar 
contas atrasadas e até deixar dinheiro em caixa para o próximo prefeito continuar 
a promover as obras futuras.
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O professor Charles E. Corbett no jornal “O Bisturi” do Centro Acadêmico 
Oswaldo Cruz (no 107, 1963), assinala que Jayme Regallo Pereira possuía tem-
peramento impetuoso. Suas reações eram �irmes e imediatas. Tinha noção exata 
do que queria; lutava pelas suas ideias. Era valente e aos 70 anos sobrava-lhe 
energia; tinha espírito de moço. Enriqueceu-se na prodigalidade. 

Em 1960, foi convidado pela Royal Society de Londres para participar das 
comemorações do III centenário daquela famosa entidade. Compareceu, igual-
mente, às festas do V centenário da Universidade da Basileia, na Suíça.

Sua �ilha, Leny Pereira Corbett, assim se recorda de seu pai: “era homem a 
quem as vitórias e os triunfos não valiam tanto quanto a alegria de dar margens à 
fantasia, idealizar, planejar e ousar aventuras que inspiravam seu espírito criativo, 
seu cérebro arguto, que o divertiam imensamente, como se viver fosse brinca-
deira de verdade, folguedo de garoto sempre entusiasmado com a vida e com o 
que ela sinalizava passível de realizar. O resto era com ele... daria um jeito!”

Jayme Regallo Pereira faleceu em 14 de agosto de 1963, aos 80 anos. Morreu 
deixando um vazio enorme para desconsolo dos que o amaram. Seu nome será 
sempre lembrado como modernizador do ensino da farmacologia no Brasil.
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CADEIRA NO 39 – FUNDADOR

Flerts Nebó1

Flerts Nebó nasceu na cidade de São Paulo, no dia 9 de setembro de 1920. É 
�ilho de Domingos Nebó e de Clara Lei de Nebó. Casou-se com Madalena Jesuína 
Guilermina Musetti Nebó, consórcio esse que lhes deu sete �ilhos: Flavia, Fa-
bio, Fulvia, Fernão, Frances, Fausto e Franco.

Em 1927 passou a frequentar o Grupo Escolar da Consolação, onde fez o 
curso primário até o 3o ano, quando seu pai o transferiu para a Escola Americana, 
ficando até 1932. Nesse ano, serviu como escoteiro-mensageiro, durante a 
Revolução Constitucionalista, ajudando no Hospital de Sangue, que foi montado 
no ginásio de basquete do Instituto Mackenzie.

Em 1933 foi aprovado para o curso ginasial, no Parque Dom Pedro II, que 
foi invadido e dilapidado por soldados do Exército. Por isso, a escola foi transfe-
rida para a rua do Carmo, onde completou o curso, em 1938.

Em 1937 prestou o serviço militar, no 3o e 5o Regimento de Infantaria do 
Exército. Ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(USP), em 1939, graduando-se em 1946 e tomando parte da comissão organiza-
dora dos festejos de �im de curso.

Durante seu período universitário exerceu as seguintes funções: assistente vo-
luntário da 2a clínica de medicina de homens da Santa Casa de Misericórdia (1942) 

1. O texto foi contribuição do acadêmico Helio Begliomini com dados extraídos do seu livro 
“A Sobrames Nacional e Seus Presidentes”, editora Legnar – São Paulo, páginas 211-217, 
2000. A foto foi extraída do livro “Galeria Fotográ�ica dos Presidentes da Sobrames Na-
cional” de Luiz Alberto Fernandes Soares e Helio Begliomini, editora Ediame – Porto 
Alegre, página 47, 2001. A relação dos livros foi gentilmente fornecida pelo acadêmico 
Flerts Nebó e a redação seguiu estilo editorial do autor. 

Flerts Nebó1
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sob che�ia do professor Rubião Meira, colaborando com o dr. José Ramos Jr; 3a  
clínica medicina de homens sob a che�ia do professor Ovídio Pires de Campos, 
quando principiou a estudar aquela que viria ser sua especialidade: a reumato-
logia, sob a orientação do dr. Gil Spilborghs, do qual foi seu assistente e compa-
nheiro durante muitos anos, chegando mesmo a serem compadres, por ter ele 
batizado uma de suas �ilhas.

Em 1944, trabalhou como voluntário no pronto-socorro do Hospital das 
Clínicas, sendo que, uma noite por semana, trabalhava como acadêmico-auxiliar 
no pronto-socorro Santa Inês, de propriedade do professor Mario Otobrini Costa, 
então, o único pronto-socorro de atendimento domiciliar particular existente 
em São Paulo, função que exerceu até 1946.

Durante o curso universitário, em 1944, com seu irmão Plirts, fundou algo 
que passou a ser tradição dentro da faculdade: o “Show Medicina”, onde os alunos 
eram artistas, diretores, maquiadores, roteiristas, músicos e tudo quanto existe 
num teatro. O “Show Medicina” continua até os dias de hoje.

Durante os anos de 1944 e 1945, foi professor do Liceu Coração de Jesus na 
disciplina de biologia, ao mesmo tempo em que lecionava num curso preparatório 
para medicina no centro da cidade.

Em 1945, a disciplina do professor Ovídio foi transferida da Santa Casa para 
o Hospital das Clínicas, quando assumiu a cadeira o professor Luiz V. Decourt. O 
dr. Spilborghs e ele, Nebó, �icaram encarregados do serviço de reumatologia.

Flerts Nebó foi membro da Sociedade Brasileira de Fisioterapia e um dos 
fundadores da Sociedade Brasileira de Reumatologia – Regional de São Paulo, da 
qual foi o 1o tesoureiro e, durante seis anos seguidos, o secretário-geral, passando 
depois para vice-presidente e, a seguir, foi eleito presidente por dois anos.

Foi também o idealizador e o criador do emblema da Regional Paulista da 
Sociedade de Reumatologia que é até hoje utilizado como seu distintivo.

Ganhou bolsa de estudos do Instituto de Cultura Hispânica e foi para a Es-
panha para curso de especialização, em Madrid, com o professor Jimenez Dias, e, 
em Barcelona, com os professores Pedro Pons e Pedro Barceló que, na ocasião, 
eram os expoentes mundiais das cadeiras de clínica médica e de reumatologia.

Compareceu a diversos congressos de reumatologia nacionais e alguns inter-
nacionais, como os realizados em Toronto, New York, Istambul, Roma, Buenos 
Aires, Montevidéu e Santiago do Chile. Foi delegado do Brasil no Chile junto à 
Liga Pan-Americana Contra a Febre Reumática.

Flerts Nebó tem mais de cem trabalhos sobre sua especialidade publicados 
em revistas médicas no Brasil, Espanha, Argentina e Estados Unidos da América.

Em 1948 foi aprovado para médico da Força Pública do Estado de São Paulo, 
ingressando como 2o tenente. Nessa instituição galgou todos os postos, sendo 
reformado como coronel-médico, em 1970.

Durante a carreira militar, criou no Hospital da Força Pública os serviços de 
reumatologia e �isioterapia. Com mais três colegas fundou o Centro de Estudos 
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Médicos, depois, transformado no Centro de Estudos do Serviço de Saúde da 
Polícia Militar.

Por ocasião da comemoração do 70o aniversário do Hospital Militar (hoje 
denominado HPM – Hospital da Polícia Militar), organizou e realizou um con-
gresso compreendendo todos os serviços médico, odontológico, farmacêutico e 
veterinário da Força Pública, quando conseguiu instituir a medalha “Defesa da 
Saúde”, que continuou sendo entregue, posteriormente, aos o�iciais do corpo 
de saúde que se destacaram em seus trabalhos nos diferentes campos de suas 
especialidades. 

Quando foi promovido a diretor do ambulatório da Cruz Azul, entidade que 
fora criada para atendimento dos familiares dos o�iciais e soldados da Força Pú-
blica, também organizou e dirigiu os serviços de reumatologia e de �isioterapia 
nas dependências do prédio do ambulatório (1968).

Flerts Nebó organizou e dirigiu o serviço de reumatologia do Hospital do 
Servidor Público Estadual – Francisco Morato de Oliveira – HSPE-FMO (1963-1969) 
e foi diretor do Hospital Militar da Força Pública de São Paulo (1970).

Quando se reformou, ganhou o concurso, em 1971, para ser o diretor-supe-
rintendente do Hospital e Maternidade Cruz Azul. Na ocasião, criou a denomina-
ção “CRAZ” para a entidade, a �im de diferenciá-la de outras unidades que usavam 
também as letras “CA”.

Foi convidado pelo secretário de saúde da prefeitura de São Paulo para 
organizar o Serviço de Arquivo Médico e Estatística (Same) do recém-inaugu-
rado Hospital Municipal do Tatuapé (1973-1974), deixando, então, a direção 
do Hospital e Maternidade Cruz Azul.

Foi também contratado para organizar e dirigir o Same do Hospital de Fra-
turas da Lapa (1975-1976) e de lá saiu para ser superintendente do Hospital 
Pronto-Socorro Santa Paula (1976). De 1986 até 2007 foi o responsável pelo 
serviço de reumatologia do Hospital Metropolitano.

Sempre teve seu consultório particular junto com seu irmão, até que este 
faleceu e então transferiu o mesmo para sua residência, onde continuou clini-
cando até 2007.

Entre seus títulos e funções, destacam-se: membro titular e fundador da 
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional de São Paulo (Sobrames 
– SP), tendo sido seu primeiro presidente (1988-1990; 1990-1992 e outubro 
2005 a dezembro 2006); fundador e vice-presidente do Instituto Brasileiro de 
Cultura (1988-1993); vice-presidente da Sobrames Nacional (1992-1994); pre-
sidente do Centro de Artes e Cultura Artesanal (1994-1996); membro titular da 
Academia de Estudos Literários e Linguísticos de Goiânia, cadeira no 337, cujo 
patrono é Francisco I. M. Homem de Melo (1993); presidente da Sobrames Na-
cional (1994-1996), tendo, em sua gestão, realizado a mudança do estatuto da 
entidade. Foi responsável pelo seu registro no 3o Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos da cidade de São Paulo (micro�ilme 236.257). Também em seu 
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mandato foi fundada a Regional do Mato Grosso. Foi vice-presidente da União de 
Médicos Escritores e Artistas Lusófonos (cidade de Cúria – Portugal, 1994-1997); 
membro titular e fundador da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abra-
mes), cadeira no 39, cujo patrono é Jayme Regallo Pereira (1989, e membro do 
conselho consultivo no biênio 1992-1993); membro da União Brasileira de 
Escritores (1992) e fundador e primeiro presidente da Liga Sul-Americana de 
Médicos Escritores – Lisame (1998-2001).

Flerts Nebó foi agraciado com as seguintes comendas: Valor Militar (1960); 
comenda do Mérito Cultural (1965) da Sociedade Brasileira de Heráldica e Me-
dalhística; Gratidão da Cidade de São Paulo ofertada pela Câmara Municipal de 
São Paulo; medalha Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon da Sociedade 
Geográ�ica Brasileira; 2o Centenário – José Bonifácio de Andrada e Silva da So-
ciedade Brasileira de Heráldica e Medalhística e Defesa da Saúde do Hospital da 
Polícia Militar de São Paulo. 

Flerts Nebó recebeu vários prêmios, destacando-se: X Prêmio José Maria Ba-
tista I. Roca (1988) do Governo da Catalunha (Espanha) por ter difundido o idioma 
e a cultura catalã fora da Catalunha e prêmio Manuel Antônio de Almeida (1999) 
da Abrames, pela expressiva quantidade de livros publicados. Recebeu os títulos 
de membro honorário (1997) e de membro emérito da Sobrames – SP (2000).

Teve alunos de pintura durante mais de dez anos e pintou mais de qui-
nhentos quadros, muitos deles encontrados em países da América e da Europa.

A partir de 1973 passou a escrever seus romances. Possui mais de oitenta 
livros publicados entre romances e poesias e ainda mais de duzentos trabalhos 
literários como memórias, contos, crônicas e biogra�ias. Chegou a publicar de 
quatro a cinco livros por ano, o que demonstra a sua grande inspiração e inegá-
vel capacidade de trabalho.

Flerts Nebó continua escrevendo seus romances, poesias, crônicas e memó-
rias. É estudioso de motivos históricos e bíblicos. Publicou artigos em coletâneas 
da Sobrames – SP. Tem apresentado trabalhos em muitos encontros, jornadas e 
congressos da Sobrames – SP e nacional. Entretanto, é na modalidade de roman-
ce que tem seu nome consagrado.

Em sua grande obra encontram-se os seguintes títulos: João Boanerges 
(1973); O Homem que Voltou do Passado (1978) – medalha de prata no XVIII 
Congresso Brasileiro da Sobrames Nacional (Gramado – RS, 2000); Médico & 
Bandeirante (1983); O Tempo Não Existe (1986 e 2003); Delenda Cartago 
(1988) – medalha de prata na II Jornada Médico-Literária Paulista (Bragança 
Paulista – SP, 1993); Quem Foi Ofero Kinokefale? (1988) – medalha de ouro 
na II Jornada Médico-Literária Paulista (Bragança Paulista – SP, 1993); A Len-
da de Catalão (1988); Memórias (1989); Esmeraldas da Esperança (1990) – 
medalha de ouro no XII Congresso Nacional da Sobrames (Salvador – BA, 1990); 
O Médico que Descobriu a América (1990); Historietas (1991); Eldorados 
Brasileiros (1991) – medalha de ouro na I Jornada Médico-Literária Paulista 
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(Jundiaí – SP, 1991); Os Portões do Mundo (1991) – medalha de ouro no XIV 
Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Recife – 
PE, 1992); Viagem a um Planeta Morto (1992); O Livro que Eu Não Escrevi 
(1993) – medalha de ouro no I Congresso da União de Médicos Escritores e Ar-
tistas Lusófonos – Umeal (Recife – PE, 1993); Meu Amigo Leonardo (1993); 
Visita de Meus Heróis (1994); Temas Literários 1984-1994 (1994); Histó-
rias Conhecidas Mas Não Contadas (1994); Memórias de Vasco da Gama 
(1994); O Batizado é Amanhã (1995); Minha Prima Isabel (1995); Mi Prima 
Isabel (em espanhol, 1995); Sonhos de Maria Edeltrudes (1995); Trabalhos 
Literários 1994-1996 (1996); O Espadachim Veneziano (1996); Três Sagas 
Paulistas (1996); Ensaios Poéticos (1997); A História de Virgínia (1997); So-
nhos de Vidas Passadas (1997); A Nona Cruzada (1997); Miriam de Magdala 
(1997); O Encontro (1998); O Fantasma da Gruta (1998) – medalha de bron-
ze no XVIII Congresso Brasileiro da Sobrames Nacional (Gramado – RS, 2000); 
Nori, o Hebreu (1999); Breve História da Catalunha (1999); O Mistério do 
Mosteiro (1999) – menção honrosa no XVIII Congresso Brasileiro da Sobrames 
Nacional (Gramado – RS, 2000); Poesias de Flerts Nebó (1999); A Primeira 
Volta ao Mundo (2000) – menção honrosa no XVIII Congresso Brasileiro da 
Sobrames Nacional (Gramado – RS, 2000); Aventuras de Giuseppe Montanari 
(2000); Contos de Vidas Reais (2000); A Saga da Família Nebó (2000); No 
Tempo de João Ramalho (2001); Minerva, O Planeta Dourado (2001); Casos 
de Ambulatório (2002); Sa�ir, O Alexandrino (2002); Templário – Uma Deci-
são (2002); Contos Fantásticos (2002); Sumários de Meus Livros (2002); Mu-
lheres Famosas (2002 e 2006); Minha Vida (2003); Rex Et Imperador (2003); 
O Astrólogo Sumeriano (2003); Damas Históricas (2003); Jonathan e Suas 
Histórias (2003); Histórias Medievais (2004); Uma Assembleia no Olímpio 
(2004 e 2006); O Governador das Esmeraldas (2004); Brasil – O Eldorado do 
Mundo (2005); Carlos Magno (2005); Atlântida – O Continente Desaparecido 
(2005); Il Fratello di Donatello (2005); O Normando (2006); O Tesouro Escon-
dido (2006); A Leoa de Serra Negra (2006); Em Busca de Orion (2006); Dois 
em Um (2006); Domínio Espanhol (2006); Meu Desejo (2007); Nas Ilhas dos 
Mares do Sul (2007); Nasce uma Cidade (2007); Hipnose (2007); Trabalhos 
Literários (2008); A Pedra Filosofal (2008); A Marcelhesa (2008) e Adoro 
Dançar (2008).
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CADEIRA NO 39 – SEGUNDO OCUPANTE

Dagoberto de Oliveira Sant’Anna e Souza1 

Dagoberto de Oliveira Sant’Anna e Souza nasceu aos 9 dias do mês de junho 
de 1946, em Ubaitaba, baixo-sul da Bahia, em plena região cacaueira. É oriundo 
de família abastada por conta da economia outrora tão lucrativa daquela lavoura.

Seu avô, Francisco Xavier Leal de Oliveira, era descendente de portugueses ra-
dicados em Santa Catarina e, além de médico formado pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), era dentista e farmacêutico. Alinhou-se à tropa do beato Conse-
lheiro, lutando a favor da vida até a dispersão �inal. Após esse período, migrou ao 
sul da Bahia e fundou a cidade que seria o berço natal de Dagoberto. Lá, Francisco 
de Oliveira se tornou um verdadeiro “coronel do cacau”. Embora esse título tenha 
se tornado antipático ao longo do tempo, não se aplicava a ele, em virtude de sua 
bondade para com os habitantes da região. Ademais, sua generosidade como mé-
dico fê-lo ser carinhosamente chamado de “dr. Chiquinho”.

O pai de Dagoberto, Cleóbulo de Sant’Anna e Souza, também médico, não 
�ilho, mas genro do dr. Chiquinho, acabou por dar o nome de “Ubá” (canoa) “i” 
(rio) “taba” (cidade), completando a fundação do município. Sua mãe, origina-
riamente Leonila Xavier de Oliveira, tornou-se, pelo casamento, com o sobre-
nome de Oliveira Sant’Anna e Souza. Tinha muita sensibilidade e mostrou-se 
poetisa ao amadurecer.

Desde menino, Dagoberto sonhava em se tornar engenheiro naval. Para tal, 
cursou o Colégio Militar de Salvador, sendo, ao �inal de sete anos de curso, apro-
vado no concurso para a Escola Naval. Entretanto, desistiu na última hora desse 
caminho em favor da medicina, sem saber ao certo as razões dessa mudança. 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Dagoberto de Oliveira Sant’Anna e 
Souza e redigidos segundo estilo editorial do autor. A foto foi contribuição do acadêmico 
Helio Begliomini.

o de Oliveira Sant’Anna e S
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Enquanto acadêmico de medicina apaixonou-se pela cardiologia, tendo es-
tagiado durante cinco anos nessa especialidade. Contudo, também de última 
hora, tomou o rumo da ortopedia, a que chama de “o�icio dos ossos”. 

Dagoberto de Oliveira Sant’Anna e Souza graduou-se, em 1974, pela Faculdade 
de Medicina da UFBA. Fez residência no Hospital Miguel Couto na cidade do Rio de 
Janeiro, no serviço do dr. Nova Monteiro, entre 1974 e 1977. Cursou também o mes-
trado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a medicina desportiva.

Casou-se, em 1977, com sua colega de turma, a pediatra Maria Ivete Nicolau, 
com quem teve dois �ilhos: Felipe e Mariana, ambos publicitários.

Após 1994 pós-graduou-se em administração do comércio lojista pelo 
Centro de Documentação e Informação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (CDL – Sebrae); administração hospitalar pela Fundação São Camilo 
e consultoria organizacional pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania 
(Cesec – Fundação do Comércio – 1998-1999), além de participar de cursos de 
formação em gestão de qualidade pela Escola de Administração da UFBA e 
Fundação Christiano Ottoni.

Dagoberto de Oliveira Sant’Anna e Souza atuou como diretor de planeja-
mento do Hospital Geral de Camaçari (HGC, 1990-1994) e, posteriormente, 
como diretor médico dessa instituição, assim como do Hospital Ana Néri. Foi 
também assessor técnico do Hospital Roberto Santos e diretor médico do Hos-
pital Dr. Rodrigo de Menezes, em Salvador.

Exerce sua especialidade na Clínica Ortoped, sediada no bairro de Ondina, 
em Salvador, da qual é sócio.

Participa da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional da Bahia 
(Sobrames – BA) desde 2000, tendo sido seu presidente no biênio 2005-2006.

Nessa entidade �icou estimulado e recomeçou a escrever, hábito que cultivou 
na mocidade, mas que abandonara compulsoriamente em virtude da lide pro�is-
sional. Assim, tem produzido poesias, contos, crônicas e até alguns ensaios. Para 
ele isso “tem se constituído um canal de expressão da energia criativa e do escoa-
mento dos conceitos e percepções estéticas, que energiza todo o organismo e permi-
te o �luxo de emoções, tão represado hoje em dia pela dinâmica da modernidade”.

De 2000 a 2006 ganhou 16 prêmios literários assim sumariados: 3o lugar com a 
poesia “Crença” no V Concurso Literário da Sobrames – BA (2000); 2a menção hon-
rosa com a crônica “Novos Tempos” no VII Concurso Literário da Associação Bahia-
na de Medicina (ABM, 2000); 2a menção honrosa com a crônica “Com Vista para o 
Mar” e 1o lugar com o conto “Ingrato Desejo” na I Jornada Nacional da Sobrames 
(2001); 2o lugar com a poesia “Epitá�io” e 1a menção honrosa com a crônica “São 
Jorge do Meu Povo” no VIII Concurso Literário da ABM (2001); 2o lugar com a po-
esia “Minha Rua” e 1a menção honrosa com crônica “A Campainha” no IX Concurso 
Literário Nacional da ABM (2002); 1o lugar com a poesia “Exorcizando a Segunda” 
e 1o lugar com o conto “Domingos de Ócios e O�ícios” no Concurso Literário Nacio-
nal da ABM (2003); 1o lugar com a poesia “Os Sapatos dos Meus Filhos”, 1o lugar 
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com o conto “Ingrato Desejo” e 1o lugar com a poesia “Homendigo” no X Congresso 
Brasileiro da Sobrames (2004); 1o lugar com a poesia “Crepe de Rúcula” e 3o lugar 
com a crônica “Lua Cheia” no IX Concurso Literário Nacional da Sobrames – Medarte 
(2004) e 1o lugar com o conto “Y todo a media Luz...” no II Congresso Brasileiro de 
Medicina e Arte (2006).

Dagoberto de Oliveira Sant’Anna e Souza ingressou em 20 de novembro de 
2004, na cadeira no 39 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), 
sob a patronímica de Jayme Regallo Pereira.

Como projeto de aposentadoria, inaugurou, em dezembro de 2008, o “Ga-
leão Santa Anna – Pousada”, em Barra Grande, município de Maraú, baixo-sul da 
Bahia, onde pretende morar com a família. 
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CADEIRA NO 40 – PATRONO

Adroaldo Soares de Albergaria1

Adroaldo Soares de Albergaria nasceu em 23 de outubro de 1924. Era �ilho 
de Alexandre Soares de Albergaria e Iraídice Maciel de Albergaria. Residiu no 
bairro de Roma, na capital da Bahia. Sua modesta casa tinha uma mureta que a 
protegia contra a fúria do mar. Na “casa da mureta de pedras”, imortalizada em 
um de seus versos, Adroaldo viveu sua infância e juventude.

Pobre, persistente e estudioso perseguiu desde menino seu sonho de ser 
médico. Fez o curso primário na Escola Castro Alves, localizada no mesmo bairro 
onde morava; o ginasial no Ginásio da Bahia e, após dois concursos vestibulares, 
ingressou, em 1945, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), graduando-se em 14 de dezembro de 1950.

Para manter-se durante o curso universitário valeu-se de um modesto em-
prego no laboratório do Sanatório São Jorge. 

A vocação política de Adroaldo Soares foi despertada durante o curso de 
medicina, sendo presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFBA e re-
presentando sua série em várias oportunidades. Ademais, por ocasião de sua 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.
Notas: 1. A informação de que Adroaldo Soares de Albergaria foi presidente da Sobrames 
Bahia, em 1980, e de que tenha participado do VIII Congresso Nacional da Sobrames na 
cidade do Rio de Janeiro deve-se a Ildo Simões, presidente da Sobrames Bahia (1999-2001 
e 2009-2010).
2. Os Anais da Academia de Medicina da Bahia, publicados em junho de 1981, indicam 
que a cadeira no 17, que pertencia a Adroaldo Soares de Albergaria, encontrava-se va-
cante. Sem o encontro da data exata de seu falecimento durante esta pesquisa, estima-se 
que tenha ocorrido entre o segundo semestre de 1980 e primeiro semestre de 1981.

ldo Soares de Albergar
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graduação foi eleito o orador de sua turma. Seu discurso, muito bem elaborado, 
chamava a atenção para a �igura do antigo “médico de família” e continha um 
apelo à solidariedade humana.

Adroaldo Soares casou-se com Ildete Albergaria mas não teve �ilhos.
Tornou-se médico muito conhecido, particularmente pela sua atuação junto 

aos mais carentes, sobremodo os do subúrbio rodoviário de Salvador (BA). Tra-
balhou em instituições públicas e privadas com devotamento e seriedade. Em seu 
consultório atendia diariamente uma vultosa clientela. Era médico generalista 
e, ao contrário da maioria de seus colegas, atendia pacientes também em suas 
residências. Para ele o exercício da pro�issão era um apostolado e, como tal, não 
tinha horário e endereço.

Como consequência foi reconhecido e recebeu gratidão de todos que foram 
por ele bene�iciados, sendo grande o número de amigos e admiradores. Foi 
eleito para a Câmara Municipal de Salvador, onde atuou em quatro legislatu-
ras: 1955-1958; 1959-1962; 1963-1966 e 1967-1970. Ocupou os mais diversos 
cargos e dirigiu várias comissões. Em 1956, foi o 1o secretário e, de 1969-1970, o 
presidente da Câmara Municipal de Salvador. Nessa casa, igualmente se desta-
cou como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mesmo não sendo 
graduado em direito. 

Ademais, foi secretário municipal da Saúde e presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais, sendo nesse cargo surpreendido pela 
morte.

Adroaldo Soares era membro das seguintes entidades: Academia de Me-
dicina da Bahia (cadeira no 17), Instituto Baiano de História da Medicina e So-
ciedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional da Bahia (Sobrames – BA), 
presidindo-a em 1980, ano em que também participou do VIII Congresso Nacional 
da Sobrames realizado na cidade do Rio de Janeiro.

Visitando Teresina (PI) em 22 de novembro de 1974, tornou-se, juntamente 
com alguns outros baianos, um dos 13 membros fundadores da Academia de 
Medicina do Piauí. Seu nome está inserido também dentre os “vultos da medicina 
baiana”.

Adroaldo Soares, grande médico, político e administrador mereceu de outro 
renomado galeno, Álvaro Rubim de Pinho (1922-1994), um dos pioneiros da 
psiquiatria brasileira, os seguintes comentários: “Cabe ver em Albergaria, pelo 
modo de apresentar-se em cada uma dessas vertentes de trabalho, o homem 
de comunidade. Não era apenas o tratador de doentes, o caçador de votos e o 
chefe de burocracia. Era o divulgador de conhecimentos para as massas, o con-
vincente solidário dos indivíduos e dos grupos, o participante e fermento das 
associações, o colaborador espontâneo e prestativo em tudo que lhe parecesse 
de interesse público. Ministrando aulas e proferindo conferências, difundiu 
temas de educação sanitária e abordou problemas sociais dos mais diversos: das 
migrações ao abandono dos menores, do aborto ao desajustamento conjugal, da 
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fome à poluição. Atento à problemática da velhice, deu assistência apaixonada 
ao Abrigo D. Pedro II, onde criou, para encanto dos internos, um ‘Clube de Feli-
cidade’”.

Adroaldo Soares de Albergaria gostava de escrever e, de modo particular, 
poesias. Suas obras são: Humanização da Medicina (1970); Parênteses 
(poesias, 1978); Pelos Degraus do Tempo (poesias, 1979) e Meu Convívio 
com as Luzes (monogra�ia, 1981).

Em sua homenagem existe um Centro de Saúde no bairro de Periperi, na 
cidade de Salvador, que se denomina “Dr. Adroaldo Soares de Albergaria”, além 
de uma rua que leva o seu nome.
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CADEIRA NO 40 – FUNDADOR

Edison Teixeira Barbosa1

Edison Teixeira Barbosa nasceu em 9 de agosto de 1925. Era filho de 
Gregório Teixeira Barbosa e Eufrásia dos Santos Barbosa. 

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, 
em 17 de dezembro de 1954, e especializou-se em pediatria. Foi chefe do serviço 
de puericultura da Companhia Hidrelética do São Francisco (Chesf) na cidade de 
Paulo Afonso, Bahia.

A cidade contava com menos de oito anos quando Edison Teixeira Barbosa 
venceu as eleições municipais para prefeito, tendo o mais longo mandato numa 
mesma gestão. Governou a cidade por 7 anos, 3 meses e 14 dias, precisamente 
de 1/2/1967 a 14/5/1974. Nessa data decidiu renunciar ao cargo para candi-
datar-se a uma vaga para a Assembleia Legislativa da Bahia nas eleições que 
ocorreriam dentro de seis meses. Entretanto, não conseguiu se eleger, mas teve 
atuação em cargo de con�iança na Secretaria de Saúde em Salvador.

Uma de suas realizações como prefeito foi criar o Centro Integrado de Edu-
cação de Paulo Afonso, o Ciepa, ligado à Secretaria de Educação do Estado.

Em decorrência de sua formação acadêmica, na área médica, direcionou 
suas ações na busca de melhores condições de qualidade de vida dos morado-

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto, que muito agradece a co-
laboração do dr. Ildo Simões, presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 
– Regional da Bahia (Sobrames – BA) nos biênios 1999-2001 e 2009-2010.
Nota: A fotogra�ia, que se encontra em condições técnicas desfavoráveis, foi obtida com 
grande sacri�ício do �ilme de instalação da Abrames, solenidade ocorrida em 26 de maio 
de 1989. A preservação e recuperação do �ilme se deveram ao jornalista Fernando Moura 
Peixoto, �ilho do acadêmico Perilo Galvão Peixoto.

son Teixeira Barbosa1
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res. Voltou-se para obras de saneamento básico na cidade por entender que, 
acabando com os esgotos que corriam pelas ruas, seriam extintos vários focos 
de doenças.

Diversas casas que se encontravam em ruas estabelecidas desordenadamen-
te ou terminadas em becos sem saída foram indenizadas, objetivando a abertura 
de amplas vias para que o trânsito pudesse �luir normalmente. Igualmente, os 
projetos na área da educação receberam grande apoio durante a sua gestão.

Edison Teixeira Barbosa foi membro da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Regional da Bahia (Sobrames – BA), onde atuou como tesoureiro no 
biênio 1993-1994. Dentre as tertúlias de que participou nessa entidade, muito 
marcante foi a apresentação de uma crônica sobre a cidade de Paulo Afonso.

Em 26 de maio de 1986 tornou-se membro titular-fundador da cadeira no 39 
da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de 
Adroaldo Soares de Albergaria

É honrado por ter seu nome dado a uma rua no bairro de Cajazeiras, em 
Salvador. Da mesma forma, seu nome foi outorgado ao Centro de Saúde da Secre-
taria Municipal de Saúde, localizado no bairro Pernambués da capital bahiana. 
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CADEIRA NO 40 – SEGUNDO OCUPANTE

Meraldo Zisman1

Meraldo Zisman nasceu no dia 27 de setembro de 1934, em Recife (PE). É 
�ilho de Jacob Zisman, imigrante judeu da Bessárabia, província da República 
da Romênia, prestamista e tocador de balalaica, e de Anitta Zisman, nascida em 
Porto Alegre (RG), �ilha de judeus oriundos da Ucrânia. 

Fez o seu curso primário no Colégio Israelita de Pernambuco; admissão 
no Colégio Osvaldo Cruz, onde também concluiu o curso ginasial e cientí�ico. 
Graduou-se em 8 de dezembro de 1958, na Faculdade de Medicina do Recife, 
atualmente, pertencendo à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Fez 
residência médica em pediatria no Hospital dos Servidores do Estado, na cidade 
do Rio de Janeiro.

Retornando ao Recife desempenhou as funções de plantonista em neonato-
logia do Hospital Agamenon Magalhães do antigo Instituto de Aposentadorias 
e Pensões dos Industriários (Iapi), e de assistente voluntário, posteriormente 
assistente efetivo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na cadeira 
de puericultura e clínica da primeira infância do professor Antônio Simão dos 
Santos Figueira, adjunto IV, cargo no qual se aposentou.

Em concurso para professor titular de clínica pediátrica médica da Fun-
dação Universidade de Pernambuco (Fesp – UPE), foi aprovado com distinção, 
cargo que também exerceu. 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, que muito agradece a foto e boa parte 
dos dados aqui consignados, gentilmente fornecidos pelo confrade Luiz de Gonzaga 
Braga Barreto, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional 
do Estado de Pernambuco (2004-2005 e 2006-2007). A redação seguiu estilo editorial 
do autor.

Meraldo Zisman1
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Zisman é doutor em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, 
Universidade de Oxford (onde é consultor honorário) e Universidade de Bristol, 
essas duas últimas no Reino Unido. Sua primeira tese, em 1971, foi Contribui-
ção ao Estudo da Antropometria do Recém-Nato do Recife (com Especial 
Referência à Pré-Maturidade, Baixo Peso e Idade Gestacional). Do seu currí-
culo médico-pro�issional, a tese que tirou a menor pontuação, editada, poste-
riormente como livro, foi Nordeste Pigmeu, Uma Geração Ameaçada (1987), 
que teve várias referências nos idiomas inglês, francês e alemão.

Meraldo Zisman é bolsista do Conselho Britânico e da Capes – Coordenação 
de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior e livre-docente da Universida-
de de Pernambuco. Pertence às seguintes entidades: Associação Internacional 
de Medicina Psicossomática (categoria socium); Real Sociedade de Medicina de 
Londres; Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado de 
Pernambuco (Sobrames – PE), onde atuou como vice-presidente (1998-1999 e 
2000-2001) e presidente (2002-2003); União de Médicos Escritores e Artistas 
Lusófonos (Umeal); e Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), 
como segundo ocupante da cadeira no 40, sob a patronímica de Adroaldo Soares 
de Albergaria.

Foi agraciado com a medalha “José Mariano” pela Câmara Municipal de 
Recife e com a comenda do mérito sanitário “Josué de Castro” pela Assembleia 
Legislativa do Estado de Pernambuco (2003). Recebeu o título de cidadão ho-
norário da Força Aérea Brasileira, além de elogios do Ministério da Previdência 
Social pelas suas atividades como médico. 

Meraldo Zilman escreveu um dos ensaios no livro “Nietsche, Filoso�ia Abat” 
(1999), e é autor dos seguintes livros: Nordeste Pigmeu, Uma Geração Amea-
çada (1987); Violência Urbana (1990); Violência, A Metamorfose do Medo 
(1993); Dois Dedos de Prosa (contos, 1996); Lembranças e Andanças (1996); 
Jacob da Balalaica (crônicas, 1998); Eu Digo (1998); Médico e Literatura 
(2004); Marranismo (2005) e Pequenos Escritos de Um Médico (2008).
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CADEIRA NO 41 – PATRONO

Barreto Coutinho1

1893-1976

Ermírio Barreto Coutinho da Silveira, notável trovador, nasceu em Limoeiro 
(PE), num engenho de açúcar chamado “Firmeza”, em 30 de junho de 1893. Era 
�ilho de Antônio Barreto Coutinho da Silveira e de Joana Barreto Coutinho.

Teve paralisia aos seis anos de idade, que lhe deixou sequela �ísica num dos 
pés. Iniciou estudos de direito, em Recife, mas a pedido de sua mãe, passou a fa-
zer medicina na Bahia, uma vez que em Recife não havia faculdade de medicina 
naquela época.

No segundo ano do curso pediu transferência para a Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, na praia de Santa Luzia, que ia recebendo, assim como a ele, 
colegas de outros estados e acabou com 267 médicos. Foi a última turma da 
inesquecível Faculdade Medicina de Santa Luzia. A turma seguinte já sairia da 
Praia Vermelha como Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro.

1. Dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Josyanne Rita de Arruda Franco 
e a redação seguiu estilo editorial do autor.
Nota 1: A pedido do acadêmico Helio Begliomini, o dr. Luiz de Gonzaga Braga Barreto, 
ex-presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional de Pernambuco 
– Sobrames – PE (2004-2005 e 2006-2007), não somente complementou os dados con-
cernentes aos aspectos familiares, consignados ao �inal do texto, mas também localizou, 
em Curitiba, a �ilha e o neto de Ermírio Barreto Coutinho da Silveira, que gentilmente 
ofertaram duas fotogra�ias e também complementaram os dados. 
Nota 2: A revisão �inal do texto foi realizada em maio de 2009, em conjunto, pelos 
seguintes parentes de Ermírio Barreto Coutinho da Silveira: sua �ilha, Joana Coutinho 
Gardolinski; e seu neto, Luiz Carlos Coutinho Gardolinski, o qual conviveu por 21 anos 
com seu avô.

Barreto Coutinho1
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Aprendeu cedo o apostolado da pro�issão, muito antes de concluir o curso, 
transmitindo a suave lição de que não se pergunta quem é o doente e sim onde 
está o doente. Madrugou no exercício da medicina, enfrentando, estudante 
ainda, a terrível pandemia chamada “gripe espanhola”, no ano de 1918, quando 
todos os doutorandos foram convocados pelo governo para atuar. Foi designado 
para servir no posto de saúde da Rua Conde de Bon�im, utilizando um automóvel 
o�icial para as visitas aos enfermos.

Naquele tempo não havia residência médica e nem internos, apenas a cer-
teza a�irmada pelo grande Miguel Couto de que a medicina é a pro�issão do 
sofrimento.

A turma de Barreto Coutinho passou à diplomação por decreto do presi-
dente Wenceslau Braz. Não houve festa de formatura, quadro de formatura ou 
mesmo o baile na ocasião da diplomação. A dramática epidemia exigia a atuação 
dos médicos. Dois dos colegas de Barreto Coutinho perderam a vida combaten-
do a doença: Mário Gonçalves e Aníbal Vassalo Caruso. Somente meses depois, 
com a peste horrenda já controlada, a turma realizou o baile de formatura e foi 
confeccionado o quadro dos novos médicos.

Um “Álbum dos Doutorandos” foi então editado para assinalar a diploma-
ção da turma de 1918.

Um dos formandos, A. Xavier de Oliveira, responsabilizou-se pelo ligeiro traço 
biográ�ico de todos, dizendo de si mesmo apenas reticências. Mas sobre Barreto 
Coutinho assim se anunciou: “Médico, poeta, jornalista e satírico. Sua vida é de 
contínuo bom humor. Todos os colegas lhe reclamam sempre um pouco de aten-
ção e de palestra, que sabe fazer espirituosa e interessante. Pode reinar o mais 
absoluto silêncio onde esteja uma centena de estudantes! Chegue o Coutinho e 
ter-se-á logo em que prender a atenção: um gesto seu, uma palavra sua, uma ideia 
faz despertar a todos do torpor em que, acaso, encontrem-se. Ainda mais. Nos as-
suntos de alta relevância, em que se empenha a sério, ninguém mais se interessa 
e trabalha do que ele. Talvez até guarde consigo um atroz recôndito inimigo que 
sua energia não deixa que se transforme em chaga cancerosa... Os seus dotes de 
espírito e de coração mandam que se veja nele um homem triunfador e feliz.” 

Era um estudante alegre que fazia serenatas e cantava modinhas para sua 
namorada Malvina. Nunca se mostrou traumatizado com o defeito �ísico que 
possuía desde a infância.

Alguns doutorandos realizaram defesa de tese. A de Barreto Coutinho apre-
sentou a seguinte proposição: Haverá Loucura Histérica?

Anos mais tarde, em função de suas convicções espíritas e esotéricas, negou 
o seu teorema, embora permanecesse a interrogação.

Barreto Coutinho foi presidente da União Brasileira de Trovadores – Secção 
Paraná e membro das seguintes entidades: Sociedade Brasileira de Escritores 
Médicos, Academia de Letras José de Alencar, Centro de Letras do Paraná, União 
Brasileira de Escritores e Associação Pro�issional de Escritores do Paraná. 
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O Trovador – “Eu vi minha mãe rezando”

Ainda em Recife, o jornal “A Província”, onde trabalhava, publicou, em 28 de 
janeiro de 1912, um poema de Barreto Coutinho intitulado “Mãe Querida”, com 
a seguinte dedicatória: “A meus pais e irmãos”.

Abaixo da assinatura do poeta vinha escrito: Do “Trovas e Canções”. Este livro 
jamais foi escrito, como milhares de outros assim... enchem as bibliogra�ias de 
seus autores, mas não passam de sonhos, de esperanças, de fantasias.

Os versos diziam assim:

Tantos anos, embora, já passados
Do teu tão deplorado passamento... 
O teu Carinho e Amor, sempre lembrados
Perduram vivos no meu pensamento... 

Lá de onde estás verás que não te esqueço,
Que ainda sei te querer como te quis.
E evocando-te a imagem que estremeço,
Com amor, - recito os versos que te �iz:

Mãe... Alma querida e santa
...astro de divino brilho,
cuja luz a treva espanta
dos dissabores do �ilho...

Mãe... Criatura tão cara,
do �ilho o mais santo altar...
Quem perde essa gema rara
nunca mais há de encontrar.

Mesmo as aves, essa eterna
verdade, mostram nos ninhos:
que se fez a alma materna
de amor, ternura e carinhos.

Uma vez vi-a rezando
aos pés da virgem Maria;
era uma Santa escutando
o que a outra Santa dizia.

então nos seus olhos leio
meu pranto o que há causado!
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... Só mágoas ao santo seio
que a dor tem santi�icado!

Quando a sorte me arremessa
às mágoas, elas têm �im
pois minha mãe nunca cessa
de pedir a Deus por mim.

Se uma coisa me tortura
e o pranto aos olhos vem...
Minha mãe – santa criatura –
chora comigo também.

Por vossa in�inita bondade
Deus, que eu creio e reconheço,
dai, pois, a mais longa idade
ao ser que eu tanto estremeço!

Sabe-se que o primeiro verso da sexta estância foi modi�icado para “Eu vi 
minha mãe rezando”. Barreto Coutinho nunca soube a quem devia profundo re-
conhecimento pela alteração – e quem a fez guardou segredo. A trova se libertou 
do poema e caminhou pelo espaço e pelo tempo, foi atribuída a outros autores 
e, en�im, reconhecida pela União Brasileira de Trovadores, em 1968, como de 
autoria do notável médico e trovador, imortalizando Barreto Coutinho.

A trova é sempre declamada pelos estudantes de Coimbra e está inscrita em 
vários túmulos, discos, pratos e outros tipos de recordações, numa homenagem 
permanente e cheia de reconhecimento às mães.

Ermírio Barreto Coutinho da Silveira teve doze irmãos, sendo dez homens 
e duas mulheres. Eis alguns deles que puderam ser conhecidos nessa pesquisa: 
José, Severino (pai do ilustre médico recifense, Nelson Coutinho), Manuel, Joa-
quim, Cícero, Antonia e Aldilina.

Ermírio da Silveira casou-se com Rosa Pedra Coutinho, mato-grossense-do-sul, 
viúva de seu irmão, José. Quando ele faleceu, Rosa estava grávida e deu a esse 
�ilho também o nome de José. O casal teve três �ilhos: Ermírio (morando em Flo-
rianópolis – SC), Pedro (falecido) e Joana Pedra Coutinho Gardolinski (morando 
em Curitiba – PR).

Barreto Coutinho foi vítima de um acidente automobilístico, em 14 de agos-
to de 1975, na cidade de Curitiba, onde escolheu viver após servir como médico 
e professor em várias cidades do Brasil. Faleceu no ano seguinte, em 31 de agos-
to de 1976, com 83 anos, e após 58 anos de medicina, levando para o minifúndio 
universal a beca do retrato tirado, em 1918, para o “Álbum dos Doutorandos”.

Ermírio Barreto Coutinho da Silveira publicou os seguintes livros: ...Um Mé-
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dico de Saúde (1959), em prosa, de memórias; Radiações do Ocaso (1969) e 
Florações do Outono (1970), livros de poemas e trovas. Produziu, em colabo-
ração, o livro “Antologia de Trovadores do Paraná”.

A trova que escreveu tem o seu pensamento e o seu sentimento. E vencerá o 
tempo enquanto a voz humana a repetir pelo ar em feitio de oração:

Eu vi minha mãe rezando
aos pés da virgem Maria;
era uma Santa escutando
o que a outra Santa dizia.
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CADEIRA NO 41 – FUNDADOR

Annibal de Mattos Filho1

1922-1994

Annibal Marques Pereira de Mattos Filho nasceu em 31 de março de 1922, na 
cidade do Rio de Janeiro. Era �ilho de Annibal Marques Pereira de Mattos e de 
Alzira Estêves de Mattos.

Fez seus estudos no Colégio Brasileiro de São Cristóvão e Colégio Internato 
dos Carvalhos, em Portugal. Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em 1949, e fez curso de especialização em 
gastroenterologia na Faculdade de Medicina de Paris (França). Proferiu diversas 
conferências nessa área. Era �luente em inglês e francês. Viajou à França, Bélgica, 
Holanda, Portugal, Espanha, Suíça, Marrocos, Senegal, Argentina e Paraguai.

Casou-se com Therezinha Pittigliani e desse conúbio nasceu Attílio Anníbal.
Foi chefe do setor de atendimento médico e assessor médico da Secreta-

ria de Bem-Estar do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e também 
professor nos cursos de engenharia de tráfego do Instituto de Pesquisas Rodo-
viárias. Nessa área participou de congressos no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul.

Foi fundador e diretor da Revista Brasileira de Gastroenterologia e foi agra-
ciado com a medalha Oswaldo Cruz.

Annibal Mattos Filho foi membro da Sociedade de Gastroenterologia e Nu-
trição da Guanabara; Associação Médica Brasileira; Associação Médica da Língua 
Portuguesa, Sociedade Franco-Brasileira de Medicina; Sociedade Hípica Brasi-

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, que muito agradece a gentil colaboração 
da maior parte dos dados, assim como da foto, a Therezinha Pittigliani de Mattos e Attilio 
Annibal Pittigliani de Mattos, respectivamente, esposa e �ilho de Annibal de Mattos Filho. 

nnibal de Mattos Filho1
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leira, Clube de Regatas Vasco da Gama, Liga de Antigos Graduados da Mocidade 
Portuguesa; Associação Brasileira de Imprensa, dentre outras entidades.

Annibal de Mattos Filho foi, em 12 de fevereiro de 1969, um dos mem-
bros titulares-fundadores da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos do 
Estado da Guanabara (Sbem – GB), posteriormente, com a fusão do estado da 
Guanabara ao estado do Rio de Janeiro, em 1975, e com a alteração do nome da 
entidade, em 1979, passou a ser denominada Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ).

Na Sobrames – RJ atuou como presidente (1976-1977) e vogal (1988-1989). 
Proferiu conferências sobre temas literários. Participou de congressos nacionais 
da Sobrames nos estados do Paraná, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

Annibal de Mattos Filho tornou-se, em 26 de maio de 1989, membro ti-
tular-fundador da cadeira no 41 da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames), sob a patronímica de Ermírio Barreto Coutinho da Silveira. 

Escreveu dezenas de artigos e opúsculos, entre os quais destacam-se: “Uma 
Caeté no Asfalto”; “Mulher Branca” e “Três Noites Sob o Luar Europeu”.

Annibal de Mattos Filho faleceu em 30 de março de 1994, aos 72 anos.
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CADEIRA NO 41 – SEGUNDA OCUPANTE

Josyanne Rita de Arruda Franco1

Josyanne Rita de Arruda Franco é natural de Macapá, capital do Estado do 
Amapá, onde viveu até os quatro anos de idade. Primeira �ilha de Haroldo José 
Pantoja Franco e de Ana Maria de Arruda Franco, nasceu aos 21 de fevereiro de 
1962, auxiliada por fórceps de alívio.

Mudou-se com os pais e avós para Belém do Pará, onde estudou até a adoles-
cência no Colégio Santa Catarina de Sena das irmãs dominicanas. Ainda na cidade 
das mangueiras ingressou, no ano de 1980, na Faculdade Estadual de Medicina do 
Pará, casando-se, no ano seguinte, com seu primeiro namorado e colega de facul-
dade, Caio de Oliveira Junior. 

Já mãe de um casal de �ilhos bem pequenos – Diego e Arianne – e ainda 
cursando medicina, mudou-se para Uberaba, no triângulo mineiro, cidade natal 
de seu marido, onde concluiu sua formação médica.

Aceitando uma proposta de trabalho, o casal mudou-se pela segunda vez, 
agora, para o estado de São Paulo, onde iniciou a vida pro�issional na cidade de 
Jundiaí, terra da uva, com o intuito de se estabelecer e prosperar. Aí, nasceu sua 
terceira �ilha, Amanda.

Josyanne Rita de Arruda Franco foi admitida como pediatra, por concurso 
público, em 1988, na prefeitura de Jundiaí, onde tem atuado desde essa época na 
atenção básica do município.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Josyanne Rita de Arruda 
Franco e complementados pelo acadêmico Helio Begliomini, no que se refere à Abrames 
e à Sobrames – SP. A redação seguiu estilo editorial do autor.
Nota: A foto é a de sua posse na Abrames, em 26 de novembro de 1999.

ne Rita de Arruda Fra
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Divorciou-se, em 1992, e seu ex-marido, Caio, faleceu cinco anos depois em 
consequência de graves sequelas após acidente com motocicleta.

Voltou a estudar. Cursou direito até o terceiro ano, mas desistiu do curso 
noturno devido à impossibilidade de conciliar os plantões, as necessidades da 
família e o estudo.

Alguns anos mais tarde, com os �ilhos um pouco mais independentes, realizou 
formação em psicanálise clínica e passou a atender adultos em seu consultório, 
à noite.

Durante todo o percurso de sua vida – da infância à vida acadêmica e pro-
�issional –, a semente da literatura sempre esteve presente em Josyanne Rita de 
Arruda Franco, aguardando o momento apropriado para germinar.

O seu interesse pelas letras vem desde tenra idade, com a avidez que tinha 
pelos livros, revistas em quadrinhos, palavras cruzadas e música.

Estimulada por seus pais, que em casa costumavam declamar poesias consa-
gradas para ela e seus três irmãos, e pela avó materna, que havia sido professora 
e diretora de escola, Josyanne começou a ensaiar algumas rimas. No entanto, só 
iniciou realmente a escrever em prosa e em versos na adolescência.

O grande marco nos caminhos da literatura se deu na vida adulta, quando, ao 
ler na imprensa o�icial do município que Jundiaí sediaria a I Jornada Médico-Lite-
rária Paulista, em 1991, associou-se à Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 
do Estado de São Paulo (Sobrames – SP) e, a partir de então incrementou, com 
entusiasmo, sua produção literária, participando de coletâneas, antologias, revistas 
literárias; escrevendo artigos para os jornais da cidade, tendo sido agraciada com 
premiações e menções honrosas estimuladoras.

Entusiasmada com as reuniões mensais nas “Pizzas Literárias” da Sobrames 
– SP, começou a reunir poesias para um livro. Assim, em edição própria, lançou 
o livro de poemas Depois que as Horas se Foram..., em 1999.

Esse foi um ano de alegrias, pois fundou com outros médicos a Liga Sul-Ameri-
cana de Médicos Escritores (Lisame) e no dia 26 novembro, na condição de re-
cipiendária, tornou-se a segunda ocupante da cadeira no 41 da Academia Bra-
sileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de Ermírio Barreto 
Coutinho da Silveira. Contava, na época, com apenas 37 anos, constituindo-se no 
segundo membro mais jovem a ingressar na história desse sodalício!

Ainda em 1999, conheceu aquele que seria seu segundo marido, Hamilton 
Osório, que, após harmoniosa união veio a falecer em fevereiro de 2008, em de-
corrência de câncer pulmonar. 

Em 10 de junho de 2006 tomou posse na Academia Jundiaiense de Letras, 
ocupando a cadeira de no 6, sob a patronímica de Domingos Faro.

Na Sobrames – SP tem desempenhado as funções de vice-presidente nos 
biênios 2007-2008 e 2009-2010. Particularmente, teve grande importância na 
organização da IX Jornada Médico-Literária Paulista realizada na cidade Jundiaí, 
em 2007.
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Atualmente, Josyanne trabalha em medicina e psicanálise. Tem-se dedicado à 
literatura, principalmente à noite, depois que as horas se foram. Seus três �ilhos, 
já adultos, continuam sendo os grandes incentivadores de seu trabalho literário. 

Em 2008, participou da 20a Bienal do Livro em São Paulo, quando lançou 
Flor�inha, a Flormiguinha, livro dirigido ao público infantil que fala, em versos, 
sobre a aceitação das diferenças e educa sobre os verdadeiros valores.

Josyanne Rita de Arruda Franco tem, no prelo, um livro de poesias para 
adultos e outros três livros infantis.

Apesar de viver há muitos anos longe de suas origens, costuma dizer, quando 
fala sobre suas composições poéticas, “que tem o pensamento no sublime, a vida 
na realidade e o coração na selva”.



473

CADEIRA NO 42 – PATRONO

Ernesto de Souza Campos1

1882-1970

Ernesto de Souza Campos, nasceu em Campinas, aos 21 de setembro de 1882. 
Herdou de seus progenitores, doutor Antonio de Souza Campos e de dona Cân-
dida Bitencourt de Souza Campos, as virtudes da renúncia, ciência, cultura e 
civismo, predicados essenciais de lidador imbatível sempre a unir, congregar, 
sonhar, programar, executar, erigir.

Deixou, ainda em tenra idade, a cidade natal, transferindo-se com os pais para 
o Rio de Janeiro. Aí iniciou os estudos no Colégio Americano, dando demonstração 
de ser aplicado e estudioso. Classi�icou-se em primeiro lugar durante o curso. 

Estudou engenharia na Escola Politécnica, onde lhe calaram fundo as pero-
rações de Cesário Mota Jr. Formou-se na turma de 1906.

Como partícipe da fundação do Grêmio Politécnico, em 1906, levou a cente-
lha de um ideal, mais tarde, ao fundar e estruturar o centro acadêmico Osvaldo 
Cruz, em 1913, na então Faculdade de Medicina e Cirurgia, sediada no casarão 
do Brigadeiro Tobias e nos solares de Almeida Lima e Paes de Barros.

Construiu, no interior do estado, várias obras, cuja execução aprimorada lhe 
valeu as mais elogiosas referências. Seguiu anos depois para a Europa, desejoso de 
aperfeiçoar os conhecimentos e ampliar a cultura. De regresso do velho mundo, 
dedicou-se novamente à pro�issão de engenheiro, além de lecionar, embora com 
isso não se sentisse realizado. Capacitara-se de que a sua verdadeira e legítima 
vocação o impelia para a biologia.

Alexandre D’Alessandro, nas memórias da Politécnica, histórias de sua his-
tória, anotou a turma de 1906 e os colegas de Ernesto: Achiles Nacarato, Alaor 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

esto de Souza Campos
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Prata Soares, Marcílio Malta Cardoso, Ranulpho da Mata Pinheiro Lima, Oscar 
Porto, João Fagundes Vasques, Moisés Marx, Maurílio Porto, Luís Delphino 
Ribeiro, Álvaro Rocha e Mário Cunha, 8o turma, 12 componentes, romeiros da 
mesma peregrinação.

Ernesto Campos esposou Celestina Brito de Souza Campos, em 24 de junho 
de 1908, companheira dileta, com quem teve comunhão amorosa, integração, 
solidariedade, calor e afeto.

Embora homem feito, já com a família constituída, com não poucos encargos, 
não hesitou em imprimir novos rumos à carreira 

A passagem pela Casa de Paula Souza foi marcante e in�luenciou seus passos, 
sua obra imensa de planejamento e construção de edi�ícios, hoje cimélios da 
arquitetura, peças essenciais da memória histórica, tais como o prédio majestoso 
de Faculdade de Medicina de São Paulo, na colina do Araçá, o projeto do Hos-
pital das Clínicas, a praça de esportes do centro acadêmico Oswaldo Cruz e a 
Cidade Universitária. 

O sábio professor Bernardo Houssay, prêmio Nobel da Medicina, ao falar ser 
Ernesto de Souza Campos homem mais versado nas questões referentes ao mo-
derno ensino médico, enalteceu: “precisaríamos de várias vidas para realizar o 
que fez em apenas uma”.

Polivalente, polifacetado, no desejo jamais sopitado de mais saber, evoluir, 
abarcar todos os ramos possíveis do conhecimento, vai sentir-se magnetizado, 
outra vez, quando da criação da Faculdade de Medicina, em 1913. Aluno da 1o 
turma, de 1918, desde os primeiros instantes terá o respeito de seus colegas e 
mestres, verdadeiro elo entre os lentes e os alunos, fundador do centro acadê-
mico e seu 1o presidente, com reeleições por vários mandatos.

Ernesto, desde a aula inaugural da futura Casa de Arnaldo, na manhã de 2 
de abril de 1913, tomou parte precípua em todos os magnos acontecimentos 
da vida do grande estabelecimento de ensino. Presidiu o centro acadêmico em 
sessões memoráveis, onde se �izeram ouvir o professor Emile Brumpt, de Paris, 
Fernando de Magalhães, Etheocles Alcantara Gomes, Rubião Meira, Alphonso 
Bovero e Olavo Brás dos Guimarães Bilac. Da mesma forma recebeu Oswaldo 
Cruz, patrono da agremiação dos moços, e presidiu o adeus à missão que foi à 
França na 1a Guerra Mundial e, com ela, partiram Benedito Montenegro, Raul 
Vieira de Carvalho, Luciano Gualberto, este para o fronte itálico, e tantos outros.

Em suas Reminiscências, Souza Campos des�ilou discípulos e professores, 
eventos, estudantes de antigos entusiasmos, assim como reviveu em crônicas 
perfeitas episódios com a nitidez de cenas gravadas para sempre na memória: 
“Arnaldo, �ino, reservado e distinto, com �isionomia de nobres linhas; Edmundo Xa-
vier, de austera catadura, rigoroso nos exames; Milward, espírito de sábio e coração 
de santo, ensinando química e glori�icando Pizarro e Domingos Freire, relembrado 
a cada triquete; Bourroul, na parasitologia, a seguir magni�icamente o roteiro de 
Brumpt que logo retornou à França; Ascendino dos Reis, cultura sólida e entusias-
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mo forte, que viera da Escola Normal para a cátedra de farmacologia; Cantídio de 
Moura Campos, mais tarde secretário da educação, substituindo na �isiologia a 
Ovídio Pires de Campos, já na clínica médica; Oliveira Fausto, nutrido de cultura 
gaulesa, jovial e expansivo; Alves Lima, cirurgião elegantíssimo, rápido em tudo, 
no dizer, na ação, perfeito homem de sociedade; Franco da Rocha, psiquiatra de 
reputação nacional, vasta cultura humanística e �ilosó�ica, escritor conceituoso e 
original, introduz no nosso meio o gosto pela ciência germânica. Silvio Maia, gran-
de obstetra que instalou a cadeira na Maternidade, reconcentrado de ar vago e 
distante, passa como uma sombra; da Bahia chega Oscar Freire, professor, escritor 
e orador de primeira água que aqui morreria tão prematuramente, e, da Itália, 
Alfonso Bovero, �igura primacial desde os primeiros dias da Faculdade, tão grande 
pelo lado moral quanto pelo cientí�ico a imprimir normas indeléveis ao ensino das 
cadeiras básicas, metodologia cientí�ica, vértice e ápices de uma escola eterna. E 
mais Alexandrino Pedroso, franco e combativo, leal e desprendido, revivescência 
atávica dos velhos paulistas de outrora, até na fala cadenciada”.

Ernesto de Souza Campos esteve ao lado de Arnaldo Vieira de Carvalho, verda-
deiro governador da cidade na pandemia gripal que assolou a cidade de São Paulo, 
e participou também dos funerais do vencedor do �lagelo da febre amarela.

Esteve presente na criação da Revista de Medicina e dos primeiros jogos 
desportivos estudantis. Já formado, foi o obreiro maior do estádio dos moços, 
no Araçá, do conjunto de piscinas e quadras de tênis. Operoso, infatigável foi 
acompanhar dia a dia, junto a todas as gerações que pela Casa de Arnaldo vibra-
ram e estudaram, as ações do seu amado centro acadêmico “Oswaldo Cruz”, em 
vida inteiramente dedicada à consecução dos ideais da mocidade, que se tornou 
merecedor do título de “presidente honorário”, prebenda só compartilhada por 
Arnaldo Vieira de Carvalho. Aliás Souza Campos o de�inia como “um homem 
integral no sentido técnico, cientí�ico e cívico”.

Ernesto de Souza Campos, cedo, em 1925, tornou-se catedrático. Teve 
carreira meteórica, tendo sido assistente de Walter Haberfeld, Ovídio Pires de 
Campos e Alphonso Bovero, atingiu as culminâncias na cadeira de histologia e, 
logo, em permuta com o erudito Carmo Lordy, foi mestre de microbiologia e imu-
nologia, até sua jubilação.

Reto, pleno das doutrinas de metodologia cientí�ica aqui trazidas por Bovero, 
atingiu a cátedra jovem, mas já sedimentado com as diretrizes cientí�icas da 
Universidade de John’s Hopkins, Baltimore, no serviço do professor Mac Callum 
(1920-1922), como assistente-instrutor de anatomia patológica. E se isso tudo 
não bastasse, passou 3 anos no Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos. 

De seu tempo de estudos nos Estados Unidos da América do Norte trouxe, 
pelo respeito granjeado, apoio da Fundação Rockfeller, subsídio importante 
para a estruturação da Casa de Arnaldo.

Ernesto Campos em seus artigos demonstrava as dimensões do escriba escor-
reito, de memória prodigiosa, perquiridor incansável de nosso antanho tempo em 
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que se evidenciam as qualidades de escritor e historiador. Com elas adentrou os um-
brais da Academia Brasileira de Ciências; do Instituto Histórico e Geográ�ico de São 
Paulo, sendo presidente no período 1950-1956; e da Academia Paulista de Letras, 
sendo recebido pelo egrégio Ernesto Leme, na cadeira que tem como patrono Pedro 
Taques, e em que foram antecessores Basílio de Magalhães e Fernando Nobre.

Em meio século de trabalho obteve diversos títulos e galgou maturidade nas 
atividades no magistério, na pesquisa cientí�ica, em missões culturais, na vida 
pública e na historiogra�ia.

Sua obra foi maiúscula reunindo doze volumes, onze opúsculos, dezenas de 
ensaios cientí�icos e temas de educação; centenas de artigos na imprensa; cin-
quenta e seis trabalhos sobre temas históricos; vinte e três biogra�ias; quarenta e 
seis com temática ampla e variegada; teses e 49 publicações cientí�icas.

Foi beletrista, cronista, humanista, membro de uma seleta elite intelectual e 
homem integral. Foi diretor da Faculdade de Filoso�ia, Ciências e Letras da Uni-
versidade de São Paulo. Galgou o posto de ministro de estado dos Negócios da 
Educação e Saúde, em 1946, e, nesse mesmo ano, também atuou como ministro 
interino da Justiça.

Como ministro da Educação teve sob seu comando a organização das univer-
sidades autônomas do Paraná, Bahia, Pernambuco, assim como as universidades 
católicas de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Foi embaixador especial do Brasil na Colômbia, além de realizar visitas 
o�iciais na Venezuela, Peru, Equador, Chile, Argentina e Uruguai.

Se Arnaldo Vieira de Carvalho foi príncipe da cirurgia, condestável da me-
dicina paulista, Ernesto de Souza Campos foi humanista nas sendas dos homens 
de Florença.

Faleceu em 1970, aos 88 anos, após uma pro�ícua existência.
Escreveu centenas de artigos e ensaios, muitos deles coligidos em volu-

mes, dentre os quais destacam-se: Temas Educacionais (1947-1950, 180 
artigos); História da Universidade de São Paulo (1946); “As Três Univer-
sidades da Cidade de São Paulo” (1954); Temas Universitários (1952): “O 
Novo Prédio dos Laboratórios da Faculdade de Medicina”; “O Problema da 
Centralização dos Cursos Propedêuticos na Faculdade de Filoso�ia, Ciências e 
Letras”; “Um Ano de Administração na Faculdade de Filoso�ia, Ciências e Le-
tras da USP” (1938); “Universidades”; “Cidades Universitárias” (1946); “Uni-
versidade do Recife” (1948); “Educação Superior no Brasil” (1940); Temas 
Literários e Históricos; Para Minha Esposa e Meus Filhos (1957); Leonor 
de Lencastre (1958); Universidade Luso-Brasileira (1958); O Apostolado 
de Aviz (1960); Páginas Andinas (1963); No Limiar da Academia Paulista 
de Letras (1964); As Sete Noivas da Montanha (1965); O Tostão de Ouro e 
a Ordem da Rosa (1965); Diversos, em coletânea de artigos em dois tomos; 
A Torre e o Sino (1966); A Torre de Coimbra (1966); O Sorriso da Virgem 
(1966) e Santa Casa de Misericórdia, um volume com 14 brochuras.
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CADEIRA NO 42 – FUNDADOR

José Guilherme Carvalhal França1

José Guilherme Carvalhal França nasceu na cidade de Correntina, Bahia, em 
9 de outubro de 1926. É �ilho de Antonio Carvalhal França e de Isabel Magalhães 
França. 

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, 
em 12 de dezembro de 1951. Atuou como cirurgião geral e especializou-se em 
cirurgia plástica.

Casou-se com Terezinha da Costa Carvalhal França com quem teve seis 
�ilhos: Jussara, Nadia, Maria, César Augusto, José Guilherme e Iracema Costa 
Carvalhal França.

Dentre os locais que atuou salientam-se: professor da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal da Bahia, Hospital Getúlio Vargas (Pronto-Socorro), 
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, além da clínica privada. 

Jose Guilherme Carvalhal França foi membro titular do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões – Capítulo Bahia.

Tornou-se, em 26 de maio de 1989, membro titular-fundador da cadeira 
no 42 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a pa-
tronímica de Ernesto de Souza Campos, embora não pudesse comparecer à 
efeméride.

Publicou os livros Na Teia do Destino; Um Pouco de Nós ao Alcance de 
Todos e Cantando a Vida e Além da Morte (1983). Atualmente, clinica numa 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, que muito agradece ao dr. Ildo Simões, 
presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado da Bahia 
– Sobrames – BA (1999-2001 e 2009-2010), pelo fornecimento da foto, assim como de 
parte dos dados aqui consignados. A redação seguiu estilo editorial do autor.

uilherme Carvalhal Fran
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cidade do interior da Chapada Diamantina, fazendo medicina natural e prepa-
rando a publicação de um livro sobre medicina alternativa.

Assim, José Guilherme Carvalhal França se autode�ine: “Quem sou? Não sou 
par do reino, mas sou em Medicina formado. Lírio eivado, trovador cristão, brisas 
marinhas que passam balsâmicas, epitalâmicas �lores do coração! Sou como a ár-
vore agreste do rochedo, vendaval que sopra no sopé da montanha, que trago no 
peito um trágico segredo, que me prende à via Láctea com a teia de aranha”.

Do livro Teia do Destino: “Sou apenas um tripulante da astronave terrena 
se deslocando à incrível velocidade do espaço sideral”.

Do livro Um Pouco de Nós ao Alcance de Todos: “Abarrotado de ideias 
luminosas nazarentas, cumprindo o meu karma de modo incondicional, espero 
em Jesus um dia chegar ao meu destino com o mínimo de desatino e merecer do 
Mestre Divino a Bênção Celestial!!”. 
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CADEIRA NO 42 – SEGUNDO OCUPANTE

Aparício Carvalho de Moraes1

Aparício Carvalho de Moraes, poeta, médico, jornalista, escritor e político, 
nasceu na bucólica Boa Esperança – Rio Bonito (RJ), em 20 de abril de 1950. É 
�ilho do farmacêutico Apparício Vieira de Moraes e da professora Dolly Carvalho 
de Moraes.

Graduou-se pela Faculdade de Medicina do Amazonas, em 1977, ano em que 
fez e concluiu internato na Universidade Federal Fluminense. Fez especializações 
nas áreas de psiquiatria, clínica médica, vigilância sanitária e epidemiológica; 
saúde pública, administração hospitalar, administração de serviço em saúde; 
educação e saúde pública e medicina do trabalho. Obteve o título de mestre em 
ciências da saúde pela Universidade de Brasília (UnB) com a tese Prevalência 
de Pacientes Psicóticos na Clínica Psiquiátrica do Hospital de Base Dr. Ary 
Pinheiro em Porto Velho – RO entre 1999 e 2004.

Aparício Carvalho é casado com Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de 
Morais, economista, historiadora, jornalista, advogada e vice-diretora das Fa-
culdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA – Faculdades Integradas Moraes 
Carvalho Aparício) e diretora da Faculdade Metropolitana. O casal tem dois 
�ilhos: Mariana Carvalho, acadêmica de medicina na FIMCA, direito na Univer-
sidade Luterana Brasileira (Ulbra) e, recentemente, eleita vereadora pelo PSDB 
(Partido da Social Democracia Brasileira) no município de Porto Velho (RO); e 
Maurício Carvalho, acadêmico de medicina na FIMCA e empresário. 

Dentre os principais cargos e funções que desempenhou destacam-se: di-
retor técnico da Sociedade Pestalozzi de Rio Bonito, integrando sua primeira 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Aparício Carvalho de Mo-
raes e redigidos segundo estilo editorial do autor.

rício Carvalho de Moraes
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diretoria, em 1977; membro do conselho deliberativo e vice-presidente da So-
ciedade Pestalozzi de Porto Velho, sendo um dos fundadores dessa instituição 
nesse estado; membro do conselho �iscal da Sociedade Pestalozzi de Niterói; 
adjunto do Departamento de Saúde e Promoção Social do município de Porto 
Velho; chefe do gabinete técnico-administrativo da Secretaria de Saúde de Porto 
Velho e subsecretário da primeira campanha de vacinação antipólio da 1a Região 
de Saúde de Rondônia. 

Em 1980, foi eleito membro do Conselho Fiscal da Campanha Nacional de 
Escolas da Comunidade do Estado de Rondônia (CNEC) e, posteriormente, eleito 
seu presidente, quando manteve a Fazenda-Escola Abaitará no município de Pi-
menta Bueno. Em 1983, atuou como chefe do gabinete da Secretaria de Saúde 
do Estado de Rondônia. 

Aparício Carvalho fundou a Cooperativa de Trabalho Médico de Rondônia 
(Unimed – RO), sendo eleito seu presidente, em 1984. Nesse mesmo ano foi no-
meado chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Base “Dr. Ary Pinheiro”.

Sua vida pro�issional tem sido caracterizada pela luta em defesa da classe 
médica e pela melhoria de assistência à população. Aparício Carvalho foi respon-
sável pela criação de várias sociedades de especialidades médicas em Rondônia. 
Na Associação Médica de Rondônia foi diretor cientí�ico, secretário-geral e elei-
to várias vezes para a presidência. Atuou como conselheiro �iscal da Associação 
Médica Brasileira (1983-1985); presidente da Sociedade de Perícias Médicas do 
Estado de Rondônia; presidente do Conselho Estadual de Saúde; presidente do 
Núcleo de Psiquiatria de Rondônia e presidente do Conselho Nacional de Secre-
tários da Saúde da Região Norte (Conass – Norte), onde exerceu também o cargo 
de secretário executivo.

É diretor-geral das Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA) e vice-
diretor da Faculdade Metropolitana, ambas em Porto Velho (RO).

Na área política, além dos cargos já citados, exerceu os mandatos de vereador, 
em Porto Velho; deputado federal e vice-governador do Estado de Rondônia.

Aparício Carvalho pertence à Academia de Medicina de Rondônia. Recebeu 
inúmeras condecorações como a medalha Jairo Ramos, concedida pela Associa-
ção Médica Brasileira; medalha Amigo da Marinha, concedida pela Marinha Mer-
cante Brasileira; Moção de Aplauso concedida pela Câmara Municipal de Novo 
Horizonte do Oeste – Prêmio ao Mérito Empreendedor em Ecoturismo (1996); 
Destaque Nacional em Ecoturismo no Congresso Internacional do Meio Ambien-
te; comenda da Província de Beni como visitante ilustre (Bolívia, 1997); menção 
honrosa da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo concedida pela 
Prefeitura de Rio Bonito (RJ), pelo talento literário (1997); medalha de 10 Anos 
de Criação e Instalação do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (2008); e 
menção Amigo da Base Aérea de Porto Velho (2008).

É cidadão honorário dos municípios de Porto Velho, Cacoal, Cerejeiras, Ca-
bixi, Pimenta Bueno e Colorado do Oeste. 
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Do ponto de vista literário, salienta-se que é membro efetivo da União Bra-
sileira de Escritores de Rondônia (UBE) e foi um dos principais fundadores da 
Academia de Letras de Ji-Paraná e Vilhena (RO). É também membro da Acade-
mia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames); Academia de Letras de Pire-
nópoles e Academia de Letras de Rondônia, sendo eleito presidente por vários 
mandatos.

Aparício Carvalho de Moraes tem os seguintes livros publicados: Vivências 
Amazônicas (1985, duas edições); Letra de Médico (1991, em co-autoria com 
Viriato Moura e Samuel Castiel); Atuação Parlamentar (1995). Em 1999, publi-
cou Candelária – Luz e Sombra na Trajetória da Estrada de Ferro Madeira-
-Mamoré (1999, com nova edição no prelo) e Beijo – de – Judas (2000). 
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CADEIRA NO 43 – PATRONO

Antônio Carlos Pacheco e Silva1

1898-1988

Antônio Carlos Pacheco e Silva nasceu na cidade de São Paulo aos 29 de 
maio de 1898. Era �ilho do coronel Pérsio Pacheco e Silva e de Escolástica de 
Lacerda Pacheco e Silva. Foi casado em primeiras núpcias com Lavinia Souza 
Queiroz Pacheco e Silva e, em seguida, com Dirce Rudge Pacheco e Silva.

Realizou os seus estudos primários na Escola Americana e cursou, a seguir, o 
Ginásio Nogueira da Gama e o Mackenzie College. Diplomou-se, em 1920, na cidade 
do Rio de Janeiro, pela Faculdade Nacional de Medicina, e, logo após, fez vários cur-
sos de aperfeiçoamento em neurologia e psiquiatria em várias clínicas europeias.

Assim, empreendeu viagem à Europa, matriculando-se na Faculdade de 
Medicina de Paris. Frequentou a Clínica Charcot, na Salpêtriére – Serviço do 
professor Pierre Marie, onde se tornou assistente voluntário, em 1921. Acom-
panhou também as consultas do professor Babinsky e seguiu os cursos dos pro-
fessores Dumas, Dupré, Sicard, Pierre Janet e Claude.

Retornando a São Paulo, em maio de 1921, foi nomeado médico anatomo-
patologista do Hospital do Juqueri, do qual antes mesmo de haver completado 
25 anos se tornou diretor em março de 1923, por indicação do professor Franco 
da Rocha, que acabava de deixar a direção daquele estabelecimento por ter se 
aposentado.

Franco da Rocha em carta endereçada a Antônio Carlos já traçava um escor-
ço de sua têmpera e capacidade: “procurei um homem moço, correto, de moral 
irrepreensível e grande estudioso, cientista por temperamento e capaz de se sacri-
�icar por amor à ciência. É você quem vai tomar aos ombros esta pesada tarefa, 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

o Carlos Pacheco e Si
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que aos outros, menos conscientes, parecerá coisa simples e lucrativa. Aceite você 
esta carga em bene�ício do Estado, pelo qual nós todos devemos nos sacri�icar”.

A previsão se realizou. Concluiu o novo pavilhão para mulheres, aparelhou o 
laboratório de biologia e anatomia patológica. Iniciou a publicação das “Memórias 
do Hospital Juqueri” e instalou a seção de radiologia. Criou, em 1930, a Assistência 
Geral dos Psicopatas do Estado de São Paulo, à qual se subordinavam o departa-
mento de psicopatologia da faculdade de medicina, a clínica psiquiátrica e o am-
bulatório de higiene mental, sendo o seu primeiro diretor. Em 1933, inaugurou o 
manicômio judiciário deixando esse cargo em 1938, por imposição constitucional, 
para optar pela cátedra da faculdade de medicina.

Amigo dos estudantes, foi paraninfo da turma de 1938. Impregnado da 
cultura gaulesa, desde cedo em Paris, recebeu o in�luxo desse maravilhoso 
país, glória da latinidade.

Em 1926, comissionado pelo governo do estado de São Paulo, percorreu 
os Estados Unidos da América e vários países da Europa, com a �inalidade de 
estudar a organização dos diversos departamentos de assistência aos alienados 
e menores anormais, penitenciárias e manicômios judiciários.

Reunidos em relatório os resultados dessa viagem, o trabalho recebeu um voto 
de louvor da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental.

Pacheco e Silva realizou várias pesquisas sobre moléstias do sistema ner-
voso, tendo seus trabalhos largamente sido citados em revistas e tratados da 
especialidade.

Em 1932 foi convidado pela diretoria da faculdade de direito para reger, por 
contrato, a cadeira de psiquiatria clínica e forense do curso de doutorado, cargo 
que exerceu nos anos de 1932 e 1933.

Em 1935, em virtude da reforma do ensino médico, a então denominada 
cadeira de clínica psiquiátrica e neuriátrica da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (USP) foi desdobrada em duas: a de clínica neurológica, 
ocupada após concurso pelo professor Enjolras Vampré, e a de clínica psiquiá-
trica. Esta, de início, foi regida, mediante contrato, por Pacheco e Silva, o qual, 
em março de 1936, após memorável concurso conquistou a cátedra de clínica 
psiquiátrica da USP, ocupando-a até 1967.

Foi também catedrático de clínica psiquiátrica e fundador da Escola Pau-
lista de Medicina.

A ideia da fundação de uma nova escola de medicina em São Paulo surgiu 
em 1933 diante da necessidade de se ampliar o ensino médico. E São Paulo, ge-
neroso, ouviu os clamores do grupo de idealistas que transformaram em reali-
dade estas justas aspirações. Dentro desse grupo, dois tinham seus consultórios 
médicos no mesmo prédio – o Prédio Glória –, na Praça Ramos de Azevedo. Eram 
eles, Octávio de Carvalho e Antônio Carlos Pacheco e Silva. E ali naqueles con-
sultórios nasceu a semente que iria fruti�icar, e a união dos demais idealistas 
permitiu que, a 15 de julho de 1933, à Rua Oscar Porto, fosse proferida a aula 
inaugural que marcava das atividades da Escola Paulista de Medicina. Proferiu-a 
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Antônio Carlos Pacheco e Silva. Disse ele na ocasião: “Não seria sincero se pro-
curasse esconder a convicção em que estou de que esta solenidade se reveste de 
excepcional relevo, como marco inicial que é de uma série inde�inida de lições, que 
irão anos afora, através de gerações, honrando a cultura e as tradições da medicina 
paulista. Eu creio �irmemente no êxito deste empreendimento, porque ele nasce em 
São Paulo, esta amada terra nossa, onde tudo cresce, vive e prospera”.

E aí está, para comprovar suas proféticas palavras, a pujança conquistada 
pela Escola Paulista de Medicina.

Desde 1933 até 1960, Pacheco e Silva exerceu o cargo de professor catedrá-
tico de psiquiatria na Escola Paulista de Medicina, tendo passado por suas mãos 
centenas de jovens que se tornaram médicos, alguns dos quais seguiram a mesma 
especialidade e são hoje pro�issionais de renome, que honram quem os preparou.

Homem dotado de energia fora do comum, suas atividades não cessaram 
quando deixou a cátedra em mãos mais jovens. Pelo contrário, Pacheco e Silva 
continuava em plena atividade, elevando cada vez mais prestígio da psiquiatria 
brasileira com sua participação pessoal, inteiramente às próprias expensas, 
participando ativamente de quase todos os congressos, simpósios e reuniões 
nacionais e internacionais que se realizaram tendo a mais destacada atuação em 
todos eles.

As di�iculdades de se manter a Escola Paulista de Medicina foram, com o 
correr dos anos, se agravando. Chegou-se a uma época em que a Escola não 
poderia ser mantida sem regular auxílio o�icial. 

A ideia da federalização da Escola dividiu a opinião dos catedráticos. Pacheco 
e Silva foi, desde logo, decisivamente favorável a ela, e, a seu pedido, no dia 7 de 
dezembro de 1950, na Câmara dos Deputados foi apresentado o projeto número 
1.024/1950 de autoria do deputado federal Luiz Toledo Piza Sobrinho, cuja justi�i-
cação contou também com a assinatura do deputado federal Aureliano Leite, pelo 
qual, se transformando em lei, a Escola Paulista de Medicina seria federalizada.

A falta de unanimidade dos catedráticos em torno da federalização, aliada a 
outros fatores de natureza diversa, �izeram que os anos se passassem sem que o 
projeto 1.024/1950 fosse convertido em lei.

Em 1955, a situação havia se agravado muito. Achava-se na direção da Es-
cola, nessa fase crucial de sua existência, José Maria de Freitas, a quem foi con-
�iada a incumbência de prosseguir nos trabalhos que visavam a federalização. 
O então diretor da Escola amparada pela colaboração dos professores, entre os 
quais Otto Bier e Pacheco e Silva, conseguiu levar a bom termo a incumbência 
recebida. A Escola Paulista de Medicina foi federalizada, sem quebra de seus 
princípios, sem alienação dos propósitos de seus fundadores, respeitados todos 
os direitos do corpo docente, discente e dos funcionários, em plano elevado que 
muito honrou a todos os que se empenharam na sua consecução. 

Tomando parte ativa em todos esses momentos de lutas e vitórias, Pacheco e 
Silva foi convidado para proferir o discurso de 4 de maio de 1957 de comemoração 
da federalização. Disse na ocasião: “Estamos hoje aqui reunidos, em cordial convívio, 



485

para comemorar festivamente a concretização de uma velha aspiração da maioria 
dos professores da Escola Paulista de Medicina, que almejavam vê-la federalizada, 
capacitados dessa necessidade imperiosa, para que pudesse ela prosseguir sem im-
passes ou tropeços, na realização dos propósitos que levaram os seus fundadores, ao 
lado de Octávio de Carvalho, do pranteado Lemos Torres, de Álvaro Guimarães Filho, 
de Jairo Ramos e de José Maria de Freitas, todos, sem exceção, prestaram a ela inolvi-
dáveis serviços e se tornaram credores de nosso maior reconhecimento”.

Além desses, Pacheco e Silva ocupou outros destacados cargos militares, 
cientí�icos e políticos. Foi soldado da epopeia constitucionalista de 1932, de-
putado à Assembleia Nacional Constituinte de 1934 e deputado à Assembleia 
Constituinte e Legislativa de São Paulo, em 1935, cabendo-lhe a honra de apor 
sua assinatura na Constituição Federal de 16 de julho de 1934 e na Constituição 
Estadual de 9 de julho de 1935.

Foi presidente da World Federation for Mental Health, presidente do Con-
selho Penitenciário do Estado de São Paulo, professor da cadeira de serviços 
sociais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, deputado à Assembleia 
Estadual do Estado de São Paulo, membro do Conselho de Peritos em Saúde 
Mental da Organização Mundial da saúde (ONU), membro da Academia Paulis-
ta de Letras (cadeira número 34), presidente da Aliança Francesa (São Paulo), 
presidente-fundador da União Cultural Brasil-Estados Unidos (São Paulo), pre-
sidente do comitê France-Amérique (São Paulo), presidente da Associação Psi-
quiátrica Brasileira, presidente da Liga Paulista de Higiene Mental, presidente da 
Academia de Medicina de São Paulo (1933-1934), presidente do departamento 
de psiquiatria da Associação Paulista de Medicina, presidente do departamento 
de Cultura da Associação Paulista de Medicina, presidente no centro Cultural 
Brasil-Suécia, presidente do “Idort”, presidente do Sindicato dos Médicos de 
São Paulo (1951-1952), presidente da Sociedade Brasileira de Escritores Médi-
cos (1974-1976), presidente do “Fórum Roberto Simonsen” da Federação das 
Indústrias de São Paulo, vice-presidente da fundação Moinho Santista, diretor 
do Hospital do Juqueri, membro do conselho técnico de economia, sociologia e 
política da Federação do Comércio, presidente da Sociedade Franco-Brasileira 
de Medicina de São Paulo, presidente da comissão de relações públicas do Hos-
pital das Clínicas, presidente do conselho cientí�ico da Associação Brasileira de 
Medicina do Tráfego, membro do conselho de administração do Hospital das 
Clínicas, membro do conselho executivo da Assistência Mundial de Psiquiatria, 
membro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, membro 
honorário da Academia Nacional de Medicina, membro da Associação Paulista 
de Medicina, presidente do “Genepsi” – Centro de Neuro-Psicocirurgia do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Representou o Brasil em diversos congressos de psiquiatria, neurologia, 
higiene mental, criminologia e histopatologia, realizados na Argentina, México, 
Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Suíça, tendo sido presidente, vice-presi-
dente e relator o�icial em vários desses eventos.
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Duílio Crispim Farina de�ine Pacheco e Silva como “humanista, acadêmi-
co, escritor, cultor do vernáculo, sempre haurido em límpidas fontes dos mestres 
clássicos; embaixador permanente da ciência e da cultura e homem de erudição 
polimorfa e polifacetada. O lar familiar, as tradições de sua gente, a roda de seres 
a�ins, a cultura gaulesa, sua alma generosa e altaneira, depreendida e exuberante 
de civismo �izeram-se desde a mocidade um verdadeiro democrata. Esta é a feição 
inconfundível de sua personalidade”.

Entre suas condecorações merecem ser assinaladas: Ordem Nacional do 
Mérito (Grande O�icial), Ordem do Mérito Médico (Grã-Cruz), Ordem do Mérito 
Militar (Comendador), Legião de Honra da França (O�icial), medalha Mérito 
Tamandaré, medalha Ordem Nacional do Mérito Educativo, Ordem da Saúde Pú-
blica da França (comendador) e a medalha Ordre Nationale du Mérite – França 
(comendador), medalha MMDC, medalha Nina Rodrigues, medalha da Constitui-
ção (São Paulo), medalha Merecimento União Cultural Brasil-Estados Unidos, 
medalha de Prata da Cidade de Paris, medalha “Visitante Distinguido” do México 
e medalha da Sociedade dos Dinamarqueses amigos do Brasil.

Antônio Carlos Pacheco e Silva permaneceu sempre em grande atividade, 
procurando elevar cada vez mais o nome da psiquiatria brasileira, participando 
de congressos nacionais e internacionais.

Foi membro de várias sociedades nacionais e estrangeiras. Publicou os 
seguintes livros: Direito a Saúde, prefácio de Miguel Couto (1934); O Mani-
cômio Judiciário do Estado de São Paulo (1935); Problemas de Higiene 
Mental (1936); Serviços Sociais (1937); Misticismo e Loucura (1939); Cur-
so de Aperfeiçoamento de Psiquiatria de Guerra (1943); A Assistência a 
Psicopatas no Estado de São Paulo (1945); A Psiquiatria e a Vida Moderna 
(1948); Medicina Psicossomática em Ginecologia (1950); Psiquiatria Clí-
nica e Forense, obra premiada pela Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (2a edição, 1951); Psiquiatria Infantil – conferências (1952); 
Serviços Médico-Sociais na Suécia (1953); Um Brasileiro na Dinamarca 
(1957); Armando de Salles Oliveira, biogra�ia do estruturador e construtor 
da Universidade de São Paulo (2a edição, 1966); Compêndio da Medicina 
Psicossomática (2a edição, 1976); Aspectos da Psiquiatria Social; Cuida-
dos aos Psicopatas; Neuro-Sí�ilis; Palavras de Psiquiatria; Assistência aos 
Psicopatas nos Estados Unidos e na Europa; Ações Psicológicas na Guerra 
Moderna; Desajustes Psicossociais; Crises Convulsivas e Equivalentes; e 
Envelhecer sem Esmorecer.

Publicou cerca de 1.200 trabalhos (artigos, conferências, monogra�ias, etc.) 
de caráter cientí�ico e cultural, em várias revistas estrangeiras e nacionais, sem-
pre demonstrando uma linguagem apurada e uma beleza ímpar de estilo.

Conquistou o Prêmio do Concurso Monogra�ia sobre o tema “A Violência e 
a Segurança Nacional”, promovido pela Associação dos Diplomados da Escola 
Superior de Guerra – Adesg, em 1980. Recebeu os prêmios “Sérgio Meira”, “Casa 
de Arnaldo” e “Oscar Freire”.
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Participou ativamente da revolução de 1932. Foi um dos fundadores do 
M.M.D.C. e membro do Estado Maior dessa organização, durante todo o movi-
mento revolucionário. A sigla evoca Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, 
martírio e glória da trincheira que não se rendeu.

Fez parte da comissão encarregada de angariar fundos para a construção 
do Mausoléu do Soldado Constitucionalista de 1932.

Dentre tantas atividades relevantes, cumpre salientar o grande esforço em-
preendido por Pacheco e Silva para transferir a cadeira de clínica psiquiátrica 
para o campus do Hospital das Clínicas. Esta era, desde 1915, lecionada em parte 
no Hospital do Juqueri, em parte no antigo Recolhimento das Perdizes, e também 
no laboratório anatomopatológico da Santa Casa. A partir de 1936, passou a fun-
cionar no antigo casarão do Departamento de Assistência a Psicopatas do Estado 
de São Paulo, à Av. Brigadeiro Luiz Antônio.

Para obter isso, atuou juntamente com o professor Benedito Montenegro 
(então diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) e o 
professor Jorge Americano (então reitor da Universidade de São Paulo), con-
seguindo do governo do estado (gestão do doutor Fernando Costa), através do 
decreto-lei número 14.456 de 11/1/1945, que fosse construído o atual Instituto 
de Psiquiatria.

Concluído o edi�ício em abril de 1952, deu-se a inauguração do ambulatório 
e, em outubro de 1953, iniciaram-se as atividades da primeira enfermaria do 
instituto.

A construção de uma clínica universitária psiquiátrica no campus do Hospital 
das Clínicas representou para São Paulo um acontecimento de excepcional rele-
vo imprimindo novos rumos à assistência, ao ensino e à pesquisa.

Atendimentos ambulatoriais e nas enfermarias, utilização de valioso material 
para as aulas práticas, estudos minuciosos de casos enriquecidos com a dispo-
nibilidade de preciosos recursos subsidiários criaram, desde logo, condições 
objetivas para realização de pesquisas e publicação de trabalhos, monogra�ias e 
teses que foram aparecendo naturalmente nos anos que se seguiram.

Além de construir o prédio da clínica psiquiátrica, imprimir orientação técni-
co-cientí�ica e iniciar a composição do quadro de valores humanos do Instituto, 
Pacheco e Silva estruturou a residência médica e, ao aposentar-se, deixou a pri-
mitiva cátedra de psiquiatria desdobrada em três disciplinas: psicologia médica, 
medicina psicossomática e psiquiatria clínica, lecionadas, sucessivamente, nas 
três últimas séries do curso médico.

Antônio Carlos Pacheco e Silva, professor emérito da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, faleceu em sua terra natal, aos 89 anos de idade, 
no dia 27 de maio de 1988.
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CADEIRA NO 43 – FUNDADOR

José Caruso Madalena1

José Caruso Madalena nasceu em 19 de agosto de 1916, na cidade do Rio de 
Janeiro. Seus progenitores foram os calabreses Salvador Madalena e Maria Caru-
so. Iniciou-se na literatura já aos 6 anos, quando ouvia do pai, nas longas noites 
invernosas teresopolitanas, os cantos épicos de Torquato Tasso e Ariosto e as 
lendas épicas arturianas dos cavaleiros da “távola redonda”. A literatura heroica 
medieval cristã o impressionaria profundamente em toda a sua vida, fazendo-a 
uma luta nobre onde e sempre deveriam a�lorar as virtudes superiores do espí-
rito, como a amizade, lealdade, gratidão, honradez, bondade, justiça e bravura, 
dentre outras.

Teve uma infância pobre, mas feliz. Aos 9 anos já auxiliava seu pai, trabalhando 
como jornaleiro de rua. Nessa ocasião, tomou contato com o vernáculo, pois lia 
todos os jornais e revistas que seu pai vendia. Cursou o primário no grupo escolar 
“Euclydes da Cunha”, no Alto Teresópolis (RJ), terminando-o em 1o lugar. Iniciou o 
ginásio no colégio municipal São Vicente de Paulo, em Petrópolis, concluindo-o no 
ginásio São Bento, na cidade do Rio de Janeiro, também em 1o lugar.

Aos 13 anos ingressou pela primeira vez numa academia de letras: a Acade-
mia Anchieta do colégio municipal São Vicente de Paulo, que tinha como presiden-
te de honra Alceu Amoroso Lima da Academia Brasileira de Letras. Na revista 
desse sodalício publicou, aos 13 anos, seu primeiro trabalho, o conto intitulado 
“O Balão”, estória de uma ilusão. Anos mais tarde publicou artigos na imprensa 
sob o pseudônimo de “João Carlos Magalhães”. Cuidou da retórica. No colégio 
de Petrópolis já era eleito para orador e declamador nas solenidades festivas. 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico José Caruso Madalena e 
redigidos segundo estilo editorial do autor.

osé Caruso Madalena1
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Posteriormente, na vida pro�issional, tornou-se orador em várias instituições 
em que trabalhou.

Graduou-se, com distinção, pela Escola de Medicina e Cirurgia da UNI-RIO. 
Especializou-se em psiquiatria e neurologia na Universidade do Brasil, atual-
mente Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), obtendo título de espe-
cialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria.

Casou-se com Maria Clara Martins Madalena e não teve �ilhos.
Realizou brilhante concurso para o Ministério da Previdência Social. Foi 

professor de psiquiatria em nível de graduação e de pós-graduação atuando 
como professor-assistente da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil; 
professor de psicologia e higiene mental da Escola de Enfermagem de Niterói 
da Universidade Federal Fluminense; professor de psiquiatria do Instituto de 
Pós-Graduação Médica Carlos Chagas; professor-convidado de psicofarmacolo-
gia na Universidade da Aeronáutica e nas universidades federais da Bahia e do 
Rio Grande do Norte; e professor-adido da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
na Universidade Federal de Santa Catarina.

Como diretor reabriu e reformou o ambulatório da comunidade católica 
Frederico Ozanan, na cidade de Juiz de Fora (MG). Quando teve que deixar suas 
atividades, comoveu-se com o choro dos assistidos com o amor católico. Con�i-
denciou que essa foi uma “grande emoção em sua vida de médico”.

José Caruso Madalena sistematizou através de estudos clínicos e experi-
mentais uma nova classe de substâncias anticonvulsivantes; criou a terapêutica 
“neurodisléptica”; sistematizou as psicoses atípicas e criou a denominação “psico-
se esquizocicloide”, e deu nova interpretação terapêutica à eletrochoqueterapia 
no tratamento da esquizofrenia.

Dentre as faculdades ou universidades nacionais em que lecionou, participou 
de bancas examinadoras de doutoramento e de docência, teve pesquisas biológi-
cas psiquiátricas originais debatidas ou recebeu títulos, citam-se: Universidade 
da Aeronáutica, Católica de Petrópolis, Nova Iguaçu, Ciências Médicas de Per-
nambuco, São Paulo, Campinas, Nacional de Brasília, Ciências Médicas da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo, e as federais dos estados do Amazonas, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais 
(Uberlândia), Rio de Janeiro, Fluminense, São Paulo e Paraná. Dentre as univer-
sidades estrangeiras têm-se nas seguintes localidades: Chile, Buenos Aires, Ca-
racas, Pittsburgh, Harvard, Basileia, Viena, Londres, Liège, Paris, Marselha, Zurich, 
Trieste, Madri, Barcelona, Valadolid, Porto, Coimbra e Lisboa. 

José Caruso Madalena recebeu o título de professor-emérito de psiquiatria e 
psicologia da Universidade de Nova Iguaçu e é autor de cerca de 100 publicações 
nas mais diversas áreas – psiquiatria, psicologia, �iloso�ia, literatura, história, 
religião, mitologia e política. Possui cerca de 80 títulos honorí�icos nacionais e 
internacionais.

Sua atuação como cientista levou-o ao ranking internacional ao lado de prê-
mio Nobel. É membro das seguintes entidades: Academia Alagoana de Letras 
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(correspondente); Academia Petropolitana de Letras (correspondente); Acade-
mia Teresopolitana de Letras; Grêmio Barra-Mansense de Letras; Academia Ca-
rioca de Letras; Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado 
do Rio de Janeiro; Academia Brasileira de Médicos Escritores (membro-fundador 
e emérito); Instituto dos Centenários; Associação Nacional de Escritores; Ex-Legião 
Brasileira de Assistência; Legião de Honra Marechal Rondon (grau “grã-cruz”); 
Ex-Instituto Brasileiro de História da Medicina; Centro Brasileiro de Estudos Es-
tratégicos; Sociedade Brasileira de Filoso�ia (presidente de honra); World Psychiatric 
Association; Sociedade Latino-Americana de Psicobiologia (membro-fundador); 
Sociedade Psiquiátrica de Língua Portuguesa (membro-fundador); Associação 
Brasileira de Psiquiatria (membro-fundador e secretário da Regional do Rio de 
Janeiro); Associação Brasileira de Psiquiatria Biológica (membro-fundador); As-
sociación Argentina de Psiquiatria Biológica (honorário); Associação Psiquiátrica 
do Estado do Rio de Janeiro (membro-fundador; ex-vice-presidente e ex-secre-
tário-geral); Centro de Estudos Franco da Rocha; Centro de Estudos da Casa de 
Saúde Dr. Eiras (presidente de honra); Centro de Estudos do Instituto de Psiquia-
tria da Universidade do Brasil (hoje UFRJ); Academia Brasileira de Medicina 
Militar (emérito); Centro de Estudos Juliano Moreira; Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro; Associação Psiquiátrica de Brasília (honorário); Centro 
de Estudos “Galba Velloso”; Ex-Liga Brasileira de Estudos Mentais e Sociedade de 
Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal.

Atualmente, encontra-se viúvo e é aposentado pelo Ministério da Saúde. 
José Caruso Madalena tem espírito inventivo. Na literatura, criou o gênero 

“humorismo iconoclasta” e a poesia “pareidólica”. Na �iloso�ia, concebeu o 
mundo como “signi�icação” da ignorância e criou conceitos de “�iloso�ia última” 
e “causa in�inita”. 

Sua vasta e multifária obra condensada em livros, opúsculos, artigos e ensaios 
compreende diversas áreas:

Médica: Psicofarmacologia Clínica Básica, Lições de Psiquiatria, As 
Psicoses Atípicas e História da Esquizofrenia.

Filoso�ia: A Fenomenologia Psiquiátrica; Pensamentos; Da Ignorância – En-
saio Enoemático; Confronto e Encontro de Ideias; Páginas de Heresia Filosó�ica; 
Ódio – Seus Aspectos Filosó�icos, Transcendental e Humano; Angustia Huma-
na; Mais Pensamentos; Outros Pensamentos; A Essência Filosó�ica da Poesia; A 
Magna Transcendência; Nótulas de Filoso�ia; E Ainda Mais Pensamentos; Con-
testando Bertrand Russell; Pensando e Sentindo; A Realidade como Signi�ica-
ção; Pensamentismo; Páginas Filosó�icas; A Filoso�ia na Pintura; Breve Re�lexão 
sobre o Sofrimento à Luz Cristã; Pensando aos 87 Anos; Breve Re�lexão sobre 
o Irracional; O Filósofo Karl Marx; Sobre o Existencialismo; Sobre Deus e o Ho-
mem; Sobre a Solidão; Sobre a Moral; Filoso�ia e Literatura no Budismo; Sobre o 
Mistério; Acerca da Verdade, da Realidade e da Objetividade; A Transcendência 
Fenomenológica no Encontro Amoroso; Marco Aurélio Antonino – Precursor de 
Santo Agostinho?; Aparência e Realidade; A Vida Humana e seu Sentimento Real; 
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A Filoso�ia Cristã na Idade Média; Verbetes Filosó�icos; Os Santos Filósofos na 
Sátira de Luciano de Crescenzo e A Filoso�ia/Medicina na Antiguidade Clássica.

Religião: A Autenticidade dos Evangelhos; Os Evangelhos em Revisão; Uma 
Bíblia Cristã; Nótulas Evangélicas; A Antropologia Cristã – O Homo Christianus; 
Breve Re�lexão Sobre o Sofrimento à Luz Cristã; Sobre o Bereshit; O Cristianis-
mo Individual e sua Universalização no Cristianismo; Diário de Viagem Pere-
grina do Ano Santo (1950); Sobre a Eucaristia; Contestando Santo Agostinho; O 
Antitético no Cristianismo; A Sapiência Através das Tradições Religiosas; Marco 
Aurélio Antonino – Precursor de Santo Agostinho?; Os Deuses que Estão Fal-
tando no Brasil; O Celibato e a Igreja Católica; Uma Nota Sobre a “Moral Cristã” 
do Sermão da Montanha; Deus; A Causa In�inita e a “Cerimônia Nupcial”; e o 
“Encontro Amoroso Fenomenológico”.

Filologia: Qual o Mais Antigo Documento em Português? e Questiúnculas 
da Língua Portuguesa.

Mitologia: Ramayana; Templos para Laverna; Uma Pequena Homerlenda-
logia; O Batismo que os Psicanalistas não Contam; Uma Pequena Lendaodisseia; 
Apolo – O Deus da Morte?; O Nascimento de Asclépio; A Mitologia Brasileira; 
Pensamentos Mitológicos e Laocoonte e Suas Expressões Estéticas.

Literatura: Separatas Literárias (ensaios, crítica, contos, poesias e sátiras); 
Caderno de Páginas Tristes (crônicas); Eu e o Tempo (poesias); Contos; O Canto 
das Minhas Camenas (poesias); Páginas Acadêmicas (líricas); Páginas Românti-
cas I e II partes; Versos na Velhice; A Arte de Escrever; Páginas de Humorismo 
Iconoclasta; Páginas de Retórica; Pobres Versos que Ficaram...; A Poesia Pictó-
rica de Ribeiro Couto; Seis Contos; Verbetes Literários; Páginas ao Vento... I e II 
partes; Páginas Diversas (em 10 partes) e A Poesia Pareidólica de Paulo Fraletti. 

Tanatologia: A Morte nos Tempos Negros.
História: A América no Seu Quinto Centenário; Revolução Francesa – A Grande 

Histeria da História; O Testamento Político de Salazar; A Ação Política de Pombal; 
Uma Pequena Lendobrasiliense (sobre Cabral); Uma Grande Pequenalendalogia 
(sobre Napoleão); Uma Pequena Delendagoetheniana; O Islamismo Africano no 
Brasil e Nazismo, Catarismo?

Dentre os inúmeros elogios que recebeu citam-se:
“na atualidade psiquiátrica brasileira é J. Caruso Madalena um publicista reve-

renciado. E dos mais fecundos. Tem ferido quase todas as epígrafes da psicopatolo-
gia. E pouco, ou quase nada escapou às suas vistas devassadoras” – Neves Manta, ex-
presidente da Academia Nacional de Medicina e professor emérito de psiquiatria.

“... the author is well known for his many contribuitions to psychiatry not 
only in Latin America but also internationally…” – Alice A. Leeds ex-chief, Inter-
national Reference Center on Psycotropic Drugs.

“Caruso Madalena, o pai da psicofarmacologia brasileira” – Jorge Alberto 
Costa e Silva, professor titular de psiquiatria da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ).
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“... sua cultura, esforço, dedicação e capacidade com que tem honrado a psi-
quiatria brasileira” – A. C. Pacheco e Silva, professor emérito de psiquiatria da 
Universidade de São Paulo (USP).

“Caruso Madadena, cultura polimorfa, inteligência marcante, a quem muito 
deve a psicofarmacologia brasileira” – Leão Humberto Montezuma Santiago, 
professor de psicofarmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade do 
Ceará.

“you have reached the top of your profession not only in Brazil but in all of 
the western hemisphere” – Daniel Blain, ex-presidente da American Psychiatric 
Association.

“… um dos maiores psiquiatras e escritores cientí�icos deste país...” – Pedro 
Calmon, membro da Academia Brasileira de Letras.

 “este Comitê quiere expresarle que se vería muy honrado de contar com su 
presencia, dados los méritos y prestigio que usted goza en el campo de la Psiquiatria 
Biológica Mundial” – Edmundo Fischer, ex-professor titular de psicofarmacolo-
gia da Universidade de Buenos Aires. 

“... Professor Caruso Madalena, expoente da psiquiatria de nossa terra” – 
Wagner Gattaz, ex-professor de psiquiatria da Universidade de Heidelberg, Ale-
manha, e professor titular de psiquiatria da USP.
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CADEIRA NO 43 – SEGUNDO OCUPANTE

João Marcos de Oliveira1

João Marcos de Oliveira nasceu aos 29 de fevereiro de 1944, na cidade de Miraí 
(MG). É �ilho de Francisco Anastácio de Oliveira e Alvina Luciana Neto de Oliveira.

Formou-se pela Faculdade de Medicina de Valença (RJ), em 1973, e fez re-
sidência médica no Hospital Geral de Bonsucesso. Foi aprovado, em 1976, em 
concurso público federal na área de cirurgia geral e torácica.

Trabalhou nas seguintes instituições: Hospital Cardoso Fontes (cirurgia 
torácica, 1975-1980, e emergência, 1981-1983); Hospital Geral de Bonsucesso 
(emergência, 1983-1997) e Clínica Médica Cordovil (diretor-geral, 1975-2001). 
Aposentou-se no Ministério da Saúde em dezembro de 1997.

Casou-se com Márcia Alexandra de Monte Alverne Vargas de Oliveira, ar-
queóloga, e desse conúbio tiveram quatro �ilhos: João Marcos de Oliveira Filho, 
médico; Daniel Luiz Vargas de Oliveira, professor de educação �ísica; Otávio 
Augusto Vargas de Oliveira, o�icial de ciências náuticas, e Luiz Adolfo Vargas de 
Oliveira, veterinário.

João Marcos de Oliveira é membro das seguintes entidades: Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões (1979); Sociedade Pan-Americana de Trauma; Colégio Internacio-
nal de Cirurgiões; Associação Brasileira de Imprensa e Academia de Letras do 
Estado do Rio de Janeiro sob a patronímica de Miguel de Oliveira Couto (1993).

Foi diretor-geral das Edições Mirahy Publicidade (1986-2001), sendo dessa 
empresa o diretor-editorial do Jornal Corp’s em Equilíbrio (1987-1989).

É o compositor das letras do disco “O Ideal” (1986), tendo como maestro 
Kleber Mattos e como intérprete Cláudio Fiúza.

1. Fotos e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico João Marcos de Oliveira 
e redigidos segundo estilo editorial do autor.

ão Marcos de Oliveira1
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Em 1996, recebeu a medalha de mérito “Pedro Ernesto” da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro.

Tornou-se, em 18 de novembro de 1995, o segundo ocupante da cadeira no 
43 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica 
de Antônio Carlos Pacheco e Silva.

João Marcos de Oliveira publicou as seguintes obras: Acrósticos, Cartas, 
Crônicas e Poemas do João (1988 e 1989); Fatos Paranormais do João (1989); 
O Ovo Rejeitado (literatura infantil, 1991); Meu Amiguinho, o Porquinho (li-
teratura infantil, 1992); O Fio da Meada (volume I, 2007 – passagens idênticas 
em épocas distantes com personagens diferentes – estudo comparativo das 
religiões) e O Fio da Meada (volume II, no prelo em 2009).

João Marcos de Oliveira é diretor-fundador da obra Social Mahatma Gan-
dhi (9/7/1989) e do Movimento Humanitário Espiritual “O Fio da Meada” 
(29/2/2004).
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CADEIRA NO 43 – TERCEIRO OCUPANTE

Luiz Giovani1

Luiz Giovani nasceu em Aparecida, estado de São Paulo, aos 20 de março de 
1945. É �ilho único de Luiz Giovani e de Maria Apparecida Nogueira Giovani. 

Em 1963, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau-
lo, tendo-se formado em 1968, quando foi chamado para o serviço militar. No 
Exército, serviu no Forte dos Andradas, 3a BOC, durante o ano de 1969. Logo 
após, voltou para São Paulo e completou os dois anos de residência médica de 
pediatria no Hospital das Clínicas. 

Em 1972 foi contratado como médico assistente na unidade de paralisia in-
fantil do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. Em 
1976 respondeu pela função de médico supervisor dessa unidade e, em 1982, 
passou a exercer o cargo de médico diretor técnico (serviço nível II) do Instituto 
de Ortopedia e Traumatologia.

No campo literário, incentivado por seu amigo Flerts Nebó, dedicou-se par-
ticularmente aos contos de �icção e crônicas. Entre suas publicações citam-se: 
conto – “A semente do Mal” (coletânea “A Pizza Literária Sexta Fornada da 
Sobrames – SP, 2000); crônica – “Quem é Você” (II Antologia Paulista, 2000) e 
crônica – “Pobre Lobisomem” (revista Dr! do Simesp – Sindicato dos Médicos de 
São Paulo, 2000).

Luiz Giovani é membro das seguintes entidades literárias: Sociedade Brasi-
leira de Médicos Escritores – Regional do Estado de São Paulo (Sobrames – SP), 
onde exerceu a vice-presidência (2001-2002) e a presidência (2003-2004); 
Liga Sul-Americana de Médicos Escritores, onde foi secretário (Lisame, 2000-2002) 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Luiz Giovani e redigidos 
segundo estilo editorial do autor.

Luiz Giovani1
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e Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), cadeira no 43, sob a 
patronímica de Antonio Carlos Pacheco e Silva.

É editor do informativo “BIM” (1997-2008), jornal interno bimensal do 
Hospital Metropolitano, onde publica “minicontos de hospital”.

Luiz Giovani participou de concursos literários e recebeu as seguintes pre-
miações: conto “Natal”, 1o lugar no concurso “Contos de uma Noite de Natal” 
(Elos Clube de Santos, 1996); conto “A semente do Mal”, prêmio de edição no I 
Concurso Literário – Grandes Escritores de São Paulo (1997); conto “O Beijo”, 
prêmio de edição no Concurso Literário “O Beijo na Literatura” (1997); conto 
“Histórias de Uma Noite de Natal”, honra ao mérito (Elos Clube de Santos, 1997); 
conto “A Trindade”, menção especial no Concurso Literário de Bragança Paulista 
(2000); conto “A Filha do Asfalto”, XIII Concurso Nacional de Contos “Cidade de 
Araçatuba” (2000); crônica “Calçada da Fama”, 2o lugar no concurso anual da 
Abrames (2002); conto “O Jogo da Velha”, 1o lugar no concurso anual da Abra-
mes (2003); poesia “Desilusão”, 1o lugar no concurso Superpizza da Sobrames 
– SP (2003) e conto “Visita Inesperada”, 1o lugar no concurso Superpizza da 
Sobrames – SP (2004).

Publicou os seguintes livros: A Feiticeira não Deixará Viver (contos de 
�icção – editora Imaginário, 1996). Esse livro recebeu o 3o lugar no Concurso de 
Livros de Contos “Quero-Quero” de Gramado – RS (2000); Pobre Lobisomem 
(contos, crônicas e minicontos – Scrinium editora, 2001) e Eu e Meus Dois Ami-
gos (contos infanto-juvenis, 2008).
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CADEIRA NO 44 – PATRONO

Jean Claude Nahoum1

1926-1989

Jean Claude Nahoum nasceu na França, cidade de Paris, em 22 de dezembro 
de 1926. Veio para o Brasil ainda criança. Graduou-se pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1951.

Fez carreira universitária, sendo assistente do professor Francisco Grelle 
na Maternidade Clara Basbaun e assistente do professor Jorge de Resende, em 
obstetrícia, na 33a enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

Jean Claude Nahoum foi professor-adjunto de obstetrícia da Escola de Me-
dicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, hoje, Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (UNI-RIO), e professor-adjunto de ginecologia no Instituto de Gineco-
logia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IG – UFRJ, 1969).

Foi um dos fundadores (1959) e secretário-executivo (1972-1978) da Fe-
deração Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e da 
Comissão Nacional de Sexologia.

Jean Claude Nahoum tornou-se, igualmente, membro fundador do “Clube da 
Placenta”, centro de estudos que congrega ginecologistas e obstetras na cidade 
do Rio de Janeiro. Interessou-se, inicialmente, pela reprodução humana, pas-
sando pela identidade e diferenciação sexual, até a pesquisa histórica sobre as 
raízes dos valores sexuais contemporâneos.

Foi o idealizador e primeiro editor, em 1973, da revista Femina da Febrasgo. 
Dentre suas publicações nesse periódico tem-se, em coautoria com Leila Ritter 

1. Contribuíram com os dados os acadêmicos Paulo Roberto Bastos Canella, Helio Be-
gliomini e Pedro Diniz de Araújo Franco. A foto é uma contribuição do acadêmico Paulo 
Roberto Bastos Canella e a redação seguiu estilo editorial do autor.

Jean Claude Nahoum1
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Nahoum, o artigo “Diagnóstico da Morte Unifetal na Prenhez Gemelar: Valor da 
Ovocentese e da Colpocitologia. Notas em Torno de um Caso” (Femina 17: 639-640, 
1989). 

Jean Claude Nahoum dedicou-se de modo particular à sexologia. Foi igual-
mente o idealizador da revista Sexus da Sociedade Brasileira de Estudos em 
Sexualidade Humana (Sbrash). O volume 1, no 4 de 1989, lhe presta uma home-
nagem, reproduzindo diversos artigos de sua autoria que retratam diferentes 
épocas em sua trajetória pro�issional. 

Assim Araguari Chalar Silva apresenta os artigos dessa edição: “Os primei-
ros nascem das indagações do médico dos anos 60 e se referem a temas de inte-
resse mais clínico. Escreve depois o estudante de �iloso�ia, explorando a relação 
do ser humano com o mundo. Por �im, escreve o mestrando em história, já em 
�ins dos anos 80, em busca de raízes para a identidade do ser”.

Os artigos de Jean Claude Nahoum consignados nesse fascículo da revista 
Sexus são: “Sexo e Reprodução”; “O Homossexualismo Visto por um Médico”; 
“Andrologia”; “Higiene Feminina para Ginecologistas – Uma Cartilha com Muitas 
Dúvidas”; “As Clientes”; “Humanismo Sartriano”; “Betsabeia”; “Etiologia da Fi-
delidade Conjugal”; “Sexualidade – Algo Mais”; “Aos Pornôs Pensantes”; “Inter-
rupções Intencionais da Gravidez – Se Você Tiver Opinião Tranquila Deve Estar 
Desinformado”; “O Limpo e o Sujo II” e “O Limpo e o Sujo III”.

Jean Claude Nahoum foi também editor da revista Médico Moderno (1982) 
e editor do tratado de Obstetrícia do professor Jorge de Resende, o mais lido no 
Brasil no gênero. 

São de sua lavra Coisas do João (seleção de textos, 1988) e A Construção 
da Sexualidade Feminina (janeiro de 1989).

É coautor, juntamente com Maria Tereza Madonado e Júlio Dickstein, do 
livro Nós Estamos Grávidos (edições em 1981, 1996, 1997, 2002 e 2005), e 
coautor, juntamente com Paschoal Martini Simões, do livro O Climatério e a 
Senilidade: Na Ótica de Dois Ginecologistas.

Jean Claude Nahoum graduou-se também em �iloso�ia, sendo, nessa área 
criador do centro de estudos “Homo”. Em 1982 iniciou curso curricular de his-
tória na Ponti�ícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – RJ) e, em 1985, 
mestrado nessa área na UFRJ, vindo a falecer durante sua pós-graduação, em 
janeiro de 1989, na cidade do Rio de Janeiro, com 62 anos de idade.

No ano de seu falecimento, a revista Femina dedicou a Jean Claude Nahoum 
um de seus fascículos (volume 17, número 8), editado pelo acadêmico da Abra-
mes Paulo Canella, onde constou seus principais trabalhos. 

A Faculdade de Medicina de Campos (RJ) honrou seu nome com a institui-
ção do Prêmio Jean Claude Nahoum.
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CADEIRA NO 44 – FUNDADOR

Manoel Baliú Monteiro1

1918-2002

Manoel Baliú Monteiro nasceu em 8 de maio de 1918, em Belém (PA). Espe-
cializou-se em ginecologia e obstetrícia e em citopatologia, tendo recebido, res-
pectivamente, títulos de especialista pela Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo, 1970) e Sociedade Brasileira de Citolo-
gia (1971).

Especificamente, em citopatologia, fez estágios na secção de colpoci-
tologia do gabinete de pesquisas clínicas da Policlínica Central do Exército 
(1958-1959) e no departamento de citopatologia do Medical College of Vir-
ginia (EUA, 1969). 

Manoel Baliú Monteiro desenvolveu ampla carreira como o�icial médico do 
Exército, chegando ao posto de general de brigada em 1o de agosto de 1966. Den-
tre seus cargos e funções destacam-se: médico do 24o BC de São Luiz (MA, 1941); 
do 27o BC de Manaus e do Pelotão Independente de Tabatinga (AM, 1942); do 
Hospital Militar de Belém (Pará, 1943-1944); do Centro de Preparação de O�iciais 
da Reserva (CPOR do Rio de Janeiro, 1948-1949); do Asilo dos Inválidos da Pátria 
e do Presídio Militar da Ilha do Bom Jesus (1944-1948) e socorrista do Ministério 
da Guerra (1949-1950). Atuou como chefe do Serviço de Saúde do 1o Regimen-
to de Cavalaria Motorizada de Santa Rosa (RS, 1950-1955); foi subcomandante 
do 1o Batalhão de Saúde (1955-1957); instrutor da Escola de Saúde do Exército 
(1956-1957); chefe do Serviço de Saúde da Divisão Aeroterrestre (1957-1960); 
ginecologista da Policlínica de Botafogo (1958-1960 e 1968-1969); colpocitolo-

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Abilio Kac e complementa-
dos pelo acadêmico Helio Begliomini. A redação seguiu estilo editorial do autor. 

noel Baliú Monteiro1
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gista (1961-1966), subdiretor e diretor interino do Hospital Central do Exército 
do Rio de Janeiro (1966).

Participou de diversos cursos, jornadas e congressos em vários estados bra-
sileiros, onde apresentou cerca de 17 trabalhos como tema livre. Teve artigos 
publicados na Tribuna Médica e Revista Brasileira de Medicina. De sua capaci-
dade inventiva criou, na especialidade, um conjunto de biópsia de colo do útero 
que recebeu seu nome. O “conjunto de biópsia de Baliú” era composto por broca 
de baixa rotação, tesoura auxiliar, pinça de Allis modi�icada e cânula auxiliar 
para anestesia do colo do útero. Em 1972, existiam mais de mil unidades sendo 
utilizadas no Brasil.

Manoel Baliú Monteiro pertenceu às seguintes entidades: Sociedade de Medi-
cina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Associação Médica Brasileira, Centro de Estudos 
da Clínica São Carlos, Centro de Patologia Cervical Uterina da Guanabara (titular), 
Sociedade Brasileira de Citologia (efetivo), Sociedade Latino-Americana de Citolo-
gia (titular), Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro e 
World Association for Gynecological Cancer Prevention (membro fundador).

No dizer de seu amigo Roberto Benzecry, Baliú “era observador eterno, tinha 
sempre lápis e papel na mão, anotando tudo que se passava à sua volta. Pergun-
tava sem constrangimento: quem é aquele que está ali, à sua direita. Suas anota-
ções eram transpostas para o Boletim G & O Rio”.

Baliú foi o editor e redator do Boletim da Sociedade Brasileira de Citologia 
da Guanabara (mensal, desde 1971); do Boletim do Centro de Colpocitologia e 
Patologia Cervical do Rio de Janeiro (mensal, durante o ano de 1971); do Bole-
tim do Centro de Patologia Cervical da Guanabara (mensal, desde 1972), além 
de supervisor e articulista do Boletim G & O – Rio da Sociedade de Ginecologia e 
Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro (bimestral, desde 1985).

Do ponto de vista literário salienta-se que Manoel Baliú Monteiro perten-
ceu a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado do Rio 
de Janeiro (Sobrames – RJ) e nessa entidade atuou como vogal (1998-1999 e 
1990-1991) e vice-presidente (1992-1993).

Foi membro fundador da cadeira no 44 da Academia Brasileira de Médi-
cos Escritores (Abrames) sob a patronímica de Jean Claude Nahoum. Na Abra-
mes atuou como secretário-geral (1989-1991 e 1994-1995) e 1o tesoureiro 
(1996-1997 e 1998-1999).

Baliú foi o mestre de cerimônias da memorável noite de gala da instalação da 
Abrames ocorrida em 26 de maio de 1989, no Palácio da Cultura Gustavo Capane-
ma, na cidade do Rio de Janeiro.

Seus coetâneos são testemunhas do quanto ele foi importante administra-
tivamente para a Abrames, embora jamais tenha exercido a vice ou mesmo a 
presidência da entidade.

Sua atuação foi particularmente notória no ano de 1994, por ocasião do 
falecimento inesperado de Marco Aurélio Caldas Barbosa, que iniciava seu se-
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gundo mandato como presidente. Graças a ele e ao seu amor à Abrames não 
houve esmorecimento, inativação, ou mesmo desagregação do sodalício. 

Sempre muito cortês e tranquilo, Baliú tinha temperamento afável e fácies 
caracteristicamente risonha. Como preito de gratidão à sua atuação serão con-
signados, abaixo, três depoimentos extraídos do Informativo da Abrames.

Informativo no 36 (16/3/2000)
Atendendo a um convite de Manoel Baliú, compareci a uma das reuniões da 

diretoria. Fiquei surpresa com o reduzido número de seus participantes. Constatei 
que o acadêmico Manoel Baliú, um dos baluartes desta congregação (hoje, ausen-
te, por ter que atender a compromissos familiares inadiáveis fora do país), acumu-
lava funções de tesoureiro, secretário-geral, primeiro secretário e um sem-número 
de atividades concernentes a uma academia, impossíveis de serem bem executa-
das por uma só pessoa.

Por justiça e direito, e a bem da verdade, tenho que proclamar aqui neste 
momento que sem a tenacidade desse dedicado confrade, a meu ver, a Academia 
Brasileira de Médicos Escritores talvez já tivesse soçobrado. É porque ele tinha fé 
nos ideais, que �irmaram os alicerces da Abrames: Divulgar a cultura do médico 
escritor que, através da literatura não-didática, bem-elaborada, ele poderá se 
tornar um imortal.

Estava longe de imaginar, entretanto, que a minha humilde pessoa, ao de-
senvolver atividades de secretária-geral na Abrames, com muita fé, dedicação e 
amor, estivesse sendo objeto de observação pelo preclaro e nobre acadêmico já 
apontado, Manoel Baliú. Fui tomada de surpresa quando ele lançou o meu nome 
para dirigir esta casa, quando tantos outros titulares culturalmente mais aqui-
nhoados do que eu, acredito, estariam bem melhores e mais capacitados para o 
fazer (Zilda Cormack).

� � �

(...) Durante todo esse tempo, encontrei no prezado titular, hoje homenageado, 
e de tão grata memória, Manoel Baliú, total apoio e colaboração quando surgia 
qualquer di�iculdade. Mesmo já adoentado, tendo se afastado das reuniões da Di-
retoria, eu procurava-o em seu consultório, submetendo à sua apreciação todos 
os informativos que passei a organizar, datilografar (ainda não tinha compu-
tador), redigi-los, desde o de no 7 (julho de 1996) até o de no 56 (julho de 2002), 
quando adoeceu. Ele, além de sua competência pro�issional, era um crítico muito 
bem-humorado, afetuoso, dedicado, humilde, um colega admirável. Fazia sugestões 
discretas, sempre com o objetivo de não ferir suscetibilidades.

Parece-me ainda vê-lo, apesar de cansado e com a saúde comprometida, com-
parecendo às nossas reuniões, e com a sua voz baixa, porém taxativa, dizendo-me: 
Zilda faça tudo o que você tem que fazer (...).



502

Posso a�irmar que nosso homenageado, Manoel Baliú Monteiro, entregou-se 
de corpo e alma à nossa Academia de Médicos Escritores, desde a sua fundação até 
bem próximo de sua partida. É merecedor, portanto, desta justa homenagem, que 
hoje, nessa tarde de reminiscências, junto com os seus familiares, toda a diretoria 
e titulares aqui presentes lhe prestam (Zilda Cormack).

� � �

Informativo no 62 (maio e junho de 2003)
Baliú era um amigo bem-humorado, dedicado, observador, crítico, compe-

tente, humilde, afetuoso, en�im, um colega admirável (...). Descanse em paz, irmão 
acadêmico. A Abrames representada por nós, membros titulares, jamais o esque-
ceremos (Abilio Kac).

� � �

Manoel Baliú Monteiro publicou, em 1945, o livro À Sombra do Inferno 
Verde. Aspectos de Um Destacamento da Fronteira: Tabatinga, documentário 
sobre a vida do médico no alto Amazonas, com edição de 10.000 exemplares, 
esgotada (coleção da Biblioteca Militar). Daí em diante passou a ser conhecido 
como “Baliú do Inferno Verde”.

Baliú, mesmo aposentado do Exército, atuou em sua clínica particular, em 
Copacabana, por mais de trinta anos. Seu consultório era a extensão de sua casa. 
Foi casado com Maria Augusta Guilhon Baliú. Faleceu aos 26 de novembro de 
2002, aos 84 anos de idade.

O acadêmico Hugo Miyahira, também da Abrames, assim se expressou por 
ocasião de sua morte: “Baliú se foi, deixando-me a ideia de que se é possível ser 
capaz, crítico, inventivo, competente e, apesar de toda ciência e da incredulidade 
divina, ser-se simples, não complicado, não problemático... Afetuoso, envelhe-
cendo sem amargura, curtindo amigos na crônica do dia a dia e neste boletim2 
em que, desde seu primeiro número (1985), escreveu. Partiu como viveu, sem 
alarde, lépido e fagueiro, deixando amigos que, por sua ausência, o sentirão mais 
presente”. 

2 Nota: Referente ao “G & O Rio” – Boletim Informativo da Sociedade de Ginecologia e 
Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro.
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CADEIRA NO 44 – SEGUNDO OCUPANTE

Josemar Otaviano de Alvarenga1

Josemar Otaviano de Alvarenga nasceu em 17 de abril de 1948, em Santana 
do Riacho – Serra do Cipó (MG). É �ilho de Ignácio Otaviano de Alvarenga Filho e 
de Dorvina Alves da Silva.

Cursou o primário no Grupo Escolar Santos Dumont, no bairro de Venda 
Nova, em Belo Horizonte; o secundário também na capital mineira, no Colégio 
Municipal Honorina de Barros. Graduou-se, em 1971, pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Minas Gerais.

Realizou pós-graduação nas seguintes instituições: Instituto Nacional de 
Medicina do Aparelho Locomotor – Hospital Sarah Kubitscheck (DF) com o pro-
fessor Aloysio Campos da Paz Júnior; traumato-ortopedia no Hospital São Paulo 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) com o professor José Laredo Fi-
lho; traumatologia no Hospital Miguel Couto (RJ) com o professor Nova Monteiro 
e traumatologia-ortopedia no Hospital Ortopédico em Belo Horizonte (MG).

Realizou Master Business Administration (MBA) em administração hospitalar 
na Fundação São Camilo; administração em sistemas de saúde na Fundação Getú-
lio Vargas e perícia médica na Fundação Unimed – Universidade Gama Filho.

Josemar Otaviano de Alvarenga é membro das seguintes entidades: Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot); Sociedade Latino-Americana de 
Ortopedia e Traumatologia (Slaot); Academia Norte-Americana de Cirurgiões 
Ortopedistas; Academia Brasileira de Administração Hospitalar; Academia 
Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) e Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Regional do Estado de Minas Gerais (Sobrames – MG).

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Josemar Otaviano de Alva-
renga e redigidos segundo estilo editorial do autor.

ar Otaviano de Alvaren
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Dentre os cargos que ocupou destacam-se: conselheiro da Associação Co-
mercial Minas Gerais – Venda Nova (Acminas); conselheiro do Venda Nova Fu-
tebol Clube; presidente do Lions Club de Curvelo (1982-1983); vice-presidente 
da Sobrames – MG (2003-2004); presidente da Sobrames – MG (2005-2006); 
membro da comissão de ética da Sobrames nacional e diretor-presidente da 
Neoclinic – Núcleo Especializado em Doenças do Aparelho Locomotor.

Josemar Otaviano de Alvarenga além de traumato-ortopedista é palestrador, 
conferencista, escritor, colunista e consultor médico. Escreveu os seguintes 
trabalhos literários: “História que os Homens Vivem: Casos e Costumes na Co-
lonização dos Vales Rio das Velhas, São Francisco, Jequitinhonha, Mucuri”; “An-
tônio Dias: Saga de um Sertanejo do Vale do Rio das Velhas”; “De Pirapora à 
Estrada Real: Colonização pela Estrada dos Currais Gerais da Bahia”; “Rio das 
Velhas: Colonização do Sertão do Rio das Velhas”; Venda Nova de Santo Antônio 
do Barranco: Formação e Colonização do Distrito de Venda Nova – Belo Hori-
zonte”; “Tentando Entender Minas: Sua Cultura e sua Gente”; “De Felix da Costa 
ao Convento de Macaúbas: Primeiro Educandário Feminino da Capitania de São 
Paulo e Minas do Ouro”; “Minas da Bahia e Minas de Pernambuco: Essas Minas 
Gerais”; “Quarenta Poesias”; “Setenta Contos” e “Cinco Ensaios”.

Josemar Otaviano de Alvarenga, em concursos literários nacionais, recebeu 
dez vezes o 1o lugar em prosa; doze vezes o 2o lugar em prosa; duas vezes o 1o 
lugar em ensaio; três vezes o 1o lugar em poesia e duas menções honrosas em 
poesias.
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CADEIRA NO 45 – PATRONO

Hamilton de Lacerda Nogueira1

1879-1981

Hamilton de Lacerda Nogueira nasceu na cidade de Campos (RJ), aos 14 de 
janeiro de 1879. Era �ilho de Antonio José da Costa Nogueira e de Maria Elisa de 
Abreu Nogueira.

Estudou no Colégio Abílio, em Niterói. Formou-se, em 1918, pela Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, posteriormente denominada Faculdade Nacional 
de Medicina e, atualmente, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). 

Foi interno-acadêmico do Hospital São Sebastião (1915-1918) e trabalhou 
como médico do Hospital D. Pedro a partir de 1921, onde trabalhou até 1939, 
galgando, inclusive o cargo de diretor. Atuou também como inspetor sanitário 
no Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP).

Em 1929, obteve sua livre-docência na Faculdade Nacional de Medicina com 
a tese A Mortalidade Infantil no Rio de Janeiro. Em 1930, ingressou como pro-
fessor no Instituto Hahnemanniano do Brasil. Foi também professor interino de 
biologia da Faculdade Nacional de Filoso�ia (1939-1942) e professor assistente 
de medicina legal da Faculdade Nacional de Odontologia. Em 1938, foi fundador 
e professor da Faculdade de Filoso�ia Santa Úrsula. 

Assumiu, em 1942, a cátedra de higiene da Faculdade Nacional de Medicina, 
defendendo a tese Doença de Heine-Medin do Ponto de Vista Higiênico, e 
tornou-se seu diretor de 1955-1957.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto, a qual foi obtida junto à bi-
blioteca do Senado Federal do Brasil. Os dados foram gentilmente complementados pelo 
acadêmico Paulo Cesar Alves Carneiro.

on de Lacerda Nogue
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Pertenceu às seguintes entidades: Centro Dom Vital de Cultura Católica 
(membro fundador, em 1929, e posteriormente presidente); Centro Cultu-
ral Brasil-Israel (presidente por seis anos); Sociedade Brasileira de Tubercu-
lose (membro fundador); Sociedade de Medicina e Cirurgia de Niterói (membro 
fundador, em 1931, e 1o secretário); Academia Fluminense de Letras (Niterói, 
membro titular); Sociedade Médica São Lucas; Comitê Internacional de Medici-
na do Trabalho: Academia Nacional de Cultura (Brasília) e Sociedade Argentina 
de Medicina do Trabalho.

Ingressou como membro titular da Academia Nacional de Medicina, em 13 
de dezembro de 1945. Teve também atuação política. Foi senador (1946-1955) 
e deputado federal (1959-1963 e 1963-1967). 

Recebeu do governo da Polônia Livre, com sede em Londres, a comenda 
“Polônia Restituta”. Foi agraciado também pela Cruz Vermelha Brasileira e rece-
beu a grã-cruz do Mérito Médico.

Destacou-se também na literatura. Escreveu a novela Clandestinos (1957) 
e os seguintes ensaios: Jackson de Figueiredo (1928); Doutrina da Ordem; 
Dostoievski (1935); Educação Sexual (1941) e Linha de Sombra – Ensaio 
sobre Joseph Conrad (1965). São também de sua autoria as seguintes mono-
gra�ias: Freud e a Revolução da Psicologia e Uma Biotipologia Medieval. 

Hamilton de Lacerda Nogueira pertenceu à Associação Nacional de Escrito-
res (ANE) e foi cofundador da Academia Brasiliense de Letras. Faleceu na cidade 
do Rio de Janeiro, em 7 de maio de 1981, com 102 anos de existência, sendo o 
mais longevo dos biografados nesta obra. 
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CADEIRA NO 45 – FUNDADOR

Victal Ferreira de Moraes Sarmento1

1922-1997

Victal Ferreira de Moraes Sarmento nasceu na cidade de Salvador (BA), em 26 
de outubro de 1922. Era �ilho de Raphael de Moraes Sarmento e Herundina de Mo-
raes Sarmento.

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), em 14 de dezembro de 1950. Foi da mesma turma que Adroaldo Soares 
de Albergaria, patrono da cadeira no 40 da Academia Brasileira de Médicos Es-
critores (Abrames). 

Enquanto acadêmico foi interno da clínica neurológica do Hospital Santa 
Isabel. Especializou-se em neurologia, obtendo o título pela Associação Brasi-
leira de Neurologia em convênio com a Associação Médica Brasileira, em 1976. 
Nesse mesmo ano especializou-se em eletroencefalogra�ia. 

Além da clínica particular salientam-se os seguintes cargos que ocupou: 
assistente da clínica neurológica na UFBA (1952); médico do Serviço Estadual 
da Lepra (1954); assistente da cadeira de clínica neurológica da Escola Baia-
na de Medicina e Saúde Pública (1958-1962); instrutor de ensino, assistente 
(1958-1962) e adjunto da disciplina de neurologia da UFBA, onde lecionou até 
a sua aposentadoria; médico do Hospital Juliano Moreira e fundador do serviço 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, que muito agradece à dra. Lúcia Petitin-
ga de Moraes Sarmento, dentista e esposa de Victal Ferreira de Moraes Sarmento, pela 
contribuição da foto e dados, assim como ao dr. Ildo Simões, presidente da Sociedade 
Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Estado da Bahia – Sobrames – BA (1999-2001 
e 2009-2010), pelo fornecimento de foto e parte dos dados aqui consignados. A redação 
seguiu estilo editorial do autor.

rreira de Moraes Sarm
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de eletroencefalogra�ia (Fuseb, 1967); neurologista do Instituto Pestalozzi da 
Bahia (1969) e médico chefe do serviço de eletroencefalogra�ia do Hospital da 
Polícia Militar do Estado da Bahia (1975). 

Durante o tempo em que esteve como professor da Faculdade de Medicina 
da UFBA (1952-1989) foi membro de diversas comissões examinadoras.

Casou-se com Lúcia Petitinga de Moraes Sarmento, dentista, com quem teve 
três �ilhos: Conceição Maria, Tereza Maria e Vital Filho.

Victal Ferreira de Moraes Sarmento foi membro das seguintes entidades: 
Associação Bahiana de Medicina (secção de neurologia, 1951); Associação Mé-
dica Brasileira (1951); Associação Brasileira de Escolas Médicas (1967); Aca-
demia Brasileira de Neurologia (titular desde 1972 e secretário 1974-1976); 
Liga Brasileira Contra a Epilepsia (sócio efetivo, 1973); Instituto de Assistência 
a Doentes Mentais (membro em 1973 e presidente em 1974); Sociedade Bra-
sileira de Médicos Escritores (efetivo, 1979); Instituto Baiano de História da 
Medicina, Ciência e A�ins (titular da cadeira no 15 sob a patronímica de José 
Luis de Almeida Couto, 1982); Instituto Genealógico Brasileiro (efetivo, 1983); 
Ordem Nacional dos Bandeirantes (titular, 1984); Academia Santamarense de 
Letras de São Paulo (membro correspondente sob a patronímica de José Luis 
de Almeida Couto, 1986) e Academia Paulistana de História (membro corres-
pondente sob a patronímica de José Luis de Almeida Couto, 1986).

Victal Ferreira de Moraes Sarmento tornou-se, em 26 de maio de 1989, 
membro titular-fundador da cadeira no 45 da Academia Brasileira de Médicos 
Escritores (Abrames), sob a patronímica de Hamilton de Lacerda Nogueira, 
embora não pudesse estar presente à solenidade de instalação do sodalício.

Publicou numerosos trabalhos salientando-se: “O Curare na Terapêutica da 
Espasticidade” (1949); “Noções de Biotipologia” (1949); “Doença de Pierre Ma-
rie Sprumpell – Espondilase Risomérica” (1950); “Distúrbios Neurológicos na 
Lepra” (1959); “Sobre um caso de Amiotro�ias em Doentes de Pelagra Tratados 
com Vitamina E” (1962); “Afasias” (1962); “Problemas Médicos-Sociais” (1962); 
“Distúrbios da Psicomotricidade” (1970); “Distúrbios Neurológicos da Velhice” 
(1980); “História da Epilepsia” (1982), dentre outros que testemunham sua gran-
de versatilidade em sua especialidade.

Foi autor do capítulo “Encefalograma” no livro “Novas Achegas Sobre Epi-
lepsia” de autoria de Plínio Garcez de Sena (1980). Escreveu também em sua 
especialidade o livro Estudo Neurológico da Linguagem (1980). 

Publicou os seguintes livros de poesias e contos: Contos Para os Meus Filhos 
(1982); Nossos Poemas (1984) e Fácies (1984). 

Victal Ferreira de Moraes Sarmento faleceu em 29 de maio de 1997, aos 74 
anos.
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CADEIRA NO 45 – SEGUNDO OCUPANTE

José Normanha de Oliveira1

1916-2006

José Normanha de Oliveira nasceu em Carinhanha, Bahia, aos 21 de abril de 
1916. Seus progenitores foram João Moreira Normanha e Maria de Oliveira Nor-
manha. Estudou no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, e graduou-se em medici-
na pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1945. Exerceu clínica geral no 
interior da Bahia, de forma itinerante, até 1949, quando se radicou em Goiânia.

De seu casamento nasceram os �ilhos João Maurício, Leonardo (ambos mé-
dicos radiologistas) e Renata Antônia, advogada. De seus �ilhos vieram os netos 
Letícia, João Henrique, Bernardo, João Carlos, Mariana, Alexandre, Juliana e Luiza.

Em 1952, fundou o Instituto Goiano de Radiologia, sendo um dos pioneiros 
tanto no ensino quanto no desenvolvimento dessa especialidade nesse estado. 
Foi radiologista, por concurso, do antigo Instituto de Previdência Social, onde 
exerceu a especialidade como chefe do departamento de radiologia do Hospital 
Geral por trinta e cinco anos. Sua vida pro�issional pautou-se pela competência, 
honestidade e ética, servindo de modelo para os médicos goianos.

Era portador de vasta cultura, sendo muito estimado entre seus pares. 
Foi sócio-fundador da Associação Médica de Goiás e membro titular-fundador 
da Academia Goiana Maçônica de Letras. Foi também membro da Academia 
Goiana de Medicina, da Academia Goiana de Letras, do Instituto Histórico e 
Geográ�ico de Goiás, da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, da União 
Brasileira de Escritores – secção de Goiás, além de ter sido membro correspon-
dente da Academia Mineira de Medicina e sócio honorário do Instituto Mineiro 
de História da Medicina.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

é Normanha de Oliveira
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José Normanha de Oliveirra tinha muitas paixões, como a literatura e a 
família. Sua �ilha, Renata, dizia que seu pai era “extremamente intelectual”. 
Prova disso era o grande acervo que tinha na casa. “Ele possui uma biblioteca 
com mais de cinco mil volumes”. Ademais, José Normanha era um grande admi-
rador de Rui Barbosa e Machado de Assis. 

Ingressou na Academia Brasileira de Médicos Escritores em 20 de novembro 
de 1998, na cadeira no 45, cujo patrono é Hamilton de Lacerda Nogueira, e suce-
dendo o acadêmico fundador Victal Ferreira de Moraes Sarmento. 

Teve 18 livros publicados, seis de poesias, crônicas e discursos, e 12 en-
saios �ilosó�icos. Duas de suas obras ainda se encontram inéditas. Dentre seus li-
vros ressaltam-se: “Pensamentos Vividos” – crônicas e artigos lítero-�ilosó�icos 
(1985); “Momentos e Versos de Ontem” – sonetos clássicos e versos livres 
(1990); “À Margem do Tempo” – artigos, crônicas e pequenos ensaios (1995); 
“Nos Caminhos da História” – artigos, crônicas e pequenos ensaios biográ�icos 
(1998) e “Uma Visão Histórica da Medicina” e Seus Precursores” – ensaio 
histórico e biográ�ico (2005).

José Normanha de Oliveira ia receber da Câmara Municipal de Goiânia o 
título de cidadão goianiense, mas, infelizmente, não houve tempo. Faleceu em 5 
de setembro de 2006, aos noventa anos, deixando grande lacuna na intelectua-
lidade goiana e nacional.
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CADEIRA NO 45 – TERCEIRO OCUPANTE

Paulo Cesar Alves Carneiro1

Paulo Cesar Alves Carneiro nasceu em 18 de outubro de 1955 – onomástico 
de São Lucas e dia do médico – em Tabuleiro do Norte (CE). É �ilho de Antônio 
Carneiro e Maria Alves Carneiro. 

Formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), em 21 de dezembro de 1978. Fez residência médica em cirurgia durante 
três anos no Instituto Nacional de Câncer (Inca), onde apresentou monogra�ia de 
conclusão intitulada Tumores Malignos do Reto.

Realizou os seguintes cursos de pós-graduação lato sensu: “Cirurgia de Cabe-
ça e Pescoço” pela Ponti�ícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – Rio), 
apresentando a monogra�ia Tratamento Cirúrgico das Metástases Cervicais 
do Câncer da Tireoide; “Medicina do Trabalho” pela Universidade Gama Filho 
(UGF – RJ); “Técnica Operatória e Cirurgia Experimental” pela Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM – Unifesp) e “Aperfeiçoa-
mento em Medicina Interna”, no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Também realizou pós-graduação stricto sensu em cirurgia geral – setor ab-
dominal – pela Faculdade de Medicina da UFRJ com a tese de mestrado intitu-
lada Estadiamento Cirúrgico da Doença de Hodgkin: Indicações, Técnica e 
Resultados (1985) e doutorado com a tese de intitulada Efeitos da Quimio-
terapia Antineoplásica com Cisplatina (Cis-diaminodicloroplatina-II) na 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Paulo Cesar Alves Carneiro e re-
digidos segundo estilo editorial do autor. A foto é uma contribuição do acadêmico Helio 
Begliomini e foi obtida por ocasião de sua posse, na Abrames, em 23 de novembro de 
2007.

o Cesar Alves Carneiro
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Cicatrização de Anastomoses do Intestino Delgado: Estudo Experimental 
em Ratos (1992).

Paulo Cesar Alves Carneiro, através de concurso público de títulos e provas, gal-
gou a condição livre-docente em cirurgia geral de três universidades brasileiras: 

1. Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1999, 
cuja tese versou sobre Aspectos Histológicos da Reparação Tecidual de Feri-
das Cutâneas Abertas na Vigência de Quimioterapia Antineoplásica com 
Cisplatina (Cis-diaminodicloroplatina-II): Estudo Experimental em Ratos.

2. Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (UNI-RIO), em 1992, cuja tese versou sobre Tumores Malignos da 
Vesícula Biliar: Estudo de 40 Casos.

3. Escola Médica do Rio de Janeiro da Universidade Gama Filho, cuja tese 
versou sobre Aspectos Histológicos e Macroscópicos da Cicatrização de 
Feridas Cutâneas Abertas na Vigência de Quimioterapia com Metotrexato: 
Estudo Experimental em Ratas.

Paulo Cesar Alves Carneiro tornou-se professor-adjunto do Departamento 
de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e, igualmente, por concurso, foi admitido como cirurgião geral do Serviço 
de Emergência do Hospital Geral de Bonsucesso – Ministério da Saúde – Rio de 
Janeiro (RJ). 

Dentre os cargos e funções que exerceu salientam-se: cirurgião, por con-
curso, do Hospital Estadual Getúlio Vargas da Secretária de Saúde do Estado 
do Rio de Janeiro; médico da Brigada Paraquedista do Rio de Janeiro; médico 
do 3o Regimento de Carros de Combate – 3o RCC (Antiga Escola Militar de 
Realengo – Rio de Janeiro – RJ) na qualidade de 1o tenente médico; chefe do 
Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e de Cirurgia Geral do Hospital Cen-
tral do Exército – HCE – Ministério do Exército (atual Comando do Exército) 
na qualidade de capitão médico (carta patente), onde concluiu com brilhantis-
mo o Curso de Formação de O�iciais Médicos da Escola de Saúde do Exército, 
em 1983; professor da Faculdade de Medicina de Vassouras, da Faculdade de 
Medicina de Valença e da Faculdade de Ciências Médicas de Nova Iguaçu; e 
professor de clínica cirúrgica da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNI-RIO). 

Paulo Cesar Alves Carneiro publicou mais de 80 artigos cientí�icos em perió-
dicos; 5 teses para a obtenção de títulos de mestre (1), doutor (1) e livre-docente 
(3) e 14 dissertações, monogra�ias ou memórias para concorrer a prêmios ou 
ingresso em sociedades médicas e academias. Participou em mais de 200 cursos 
de extensão universitária e em mais de 500 congressos, jornadas, seminários, 
simpósios, fóruns de pesquisas e outras reuniões técnico-cientí�icas do Brasil e 
do exterior, ocasiões em que apresentou mais de 700 trabalhos cientí�icos. Foi 
aprovado em mais de 40 concursos públicos. É autor de várias biogra�ias, dis-
cursos, artigos de opinião, ensaios, editoriais e cartas ao editor.
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Paulo Cesar Alves Carneiro obteve o título de especialista em cirurgia geral, 
através de concurso, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e o de mastologia 
pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Associação Médica Brasileira. 
É membro titular das seguintes entidades: Academia Fluminense de Medicina 
(cadeira no 28); Academia Brasileira de Medicina Militar (ABMM); Academia 
Cearense de Ciências, Letras e Artes do Rio de Janeiro; Academia Brasileira de 
Médicos Escritores (Abrames, cadeira no 45); Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
(CBC); Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM); Colégio Brasileiro de Cirurgia 
Digestiva (CBCD); Associação dos Ex-Residentes do Instituto Nacional de Câncer; 
Associação dos Ex-Alunos de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da PUC – Rio; Socie-
dade Brasileira de História da Medicina (SBHM), além de membro da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Dentre seus principais títulos, comendas e prêmios recebidos salientam-se: 
comenda “Paulo Freire” da Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte (CE); 
prêmio “Fernando Vaz” de cirurgia geral da Academia Nacional de Medicina 
(ANM); prêmio “José Mendonça” de técnica operatória do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões; prêmio “Gerardo Majela Bijos” da Academia Brasileira de Medicina Mi-
litar, além de diversas menções honrosas e elogios por trabalhos apresentados.

Em 23 de novembro de 2007 tornou-se o terceiro ocupante da cadeira no 45 
da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames) sob a patronímica de 
Hamilton de Lacerda Nogueira e, nesse sodalício, tem atuado como 1o secretário 
(2010-2011).

Paulo Cesar Alves Carneiro também se bacharelou e se licenciou em �ilo-
so�ia pelo Instituto de Filoso�ia e Ciências Humanas da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj), em 2006. Em seu consultório atua nas especialidades de 
cirurgia geral e mastologia.
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CADEIRA NO 46 – PATRONO

Francisco de Castro1

1857-1901

Francisco de Castro nasceu em Salvador (BA), em 17 de setembro de 1857. 
Teve como progenitores Joaquim de Castro Guimarães, negociante, e Maria 
Heloísa de Matos, �icando órfão de mãe precocemente. Seu pai, preocupado com 
a sua educação, encaminhou-o para o Ateneu Baiano e, em 1873, a Paris. Nes-
sa cidade Francisco de Castro aperfeiçoou seus estudos, familiarizando-se com 
a língua francesa, a ponto de escrever versos em francês, incluídos no volume 
Harmonias Errantes. 

No ano seguinte, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia. Duran-
te o curso acadêmico deixou-se atrair pelo convívio literário, tendo entre seus 
companheiros Guilherme de Castro, irmão de Castro Alves. A admiração pelo 
“poeta dos escravos” exerceu decisiva in�luência na sua poesia, emprestando-lhe 
a sua feição condoreira2.

Desde os bancos acadêmicos mostrou-se muito estudioso e talentoso. Veio 
para o Rio, onde sua fama cedo se consolidou como homem de ciência e das 
letras. Ocupou o cargo de diretor do Instituto Sanitário Federal, em 1893, e foi 
médico do Exército durante nove anos. Foi adversário da deso�icialização do en-
sino técnico superior. Nesse sentido proferiu memorável discurso na colação de 
grau dos doutorandos de 1898, sendo aplaudido por Rui Barbosa no jornal.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

2. Nota: condoreirismo ou condorismo foi uma escola brasileira de poesia, da última 
fase romântica (1860-1870), de caráter social e político, que divulgava e defendia ideias 
igualitárias. Entres os principais nomes condoreiristas brasileiros têm-se Tobias Barre-
to, Pedro Luís e, especialmente, Castro Alves.

Francisco de Castro1
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Rui Barbosa dele expressou: “Era Castro, em nossa terra, a mais peregrina 
expressão de cultura intelectual que jamais conheci. Tenho encontrado, em nos-
sos naturais, aliás, raramente, artistas e sábios. Mas nele se me deparou, entre 
brasileiros, o primeiro exemplo e único até hoje, a meu parecer de um sábio num 
artista. Em Francisco de Castro brilhava a mesma vocação consumada nas Letras 
e na Medicina”.

Francisco de Castro foi professor da cadeira de clínica propedêutica e, em 
1901, diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Paralelamente ia 
exercendo a atividade de escritor, em livros de assuntos médicos, e proferindo 
discursos que, publicados depois de sua morte, mereceram um belíssimo prefá-
cio de Rui Barbosa.

Como médico deixou uma imagem de extrema bondade, sendo seu grande 
exemplo lembrado por sucessivas gerações de esculápios. Muitos o chamavam 
“o divino mestre”, conservando o culto de sua �igura, que �icou sendo uma espé-
cie de patrono de todos eles. Aluísio de Castro, seu �ilho, deixou sobre ele uma 
página tocante, “Meu Pai”, onde registrou: “... a admiração que eu lhe votava era 
tão funda e tal união nos vinculava em tudo, que esses poucos anos do seu trato, 
sentindo-lhe a suavidade para mim como que divina, me valeram por uma vida 
inteira de ensinamentos e ele me �icou como o farol de sempre.”

Francisco de Castro tomou posse na Academia Nacional de Medicina como 
membro titular em 26 de julho de 1881.

Sua verve literária igualmente foi notória. Caracterizou-se como um es-
critor de linguagem cuidada, que se impôs à sua geração como um modelo. 
Como poeta teve inspiração no Romantismo, publicando versos também sob 
o pseudônimo Luciano de Mendazza. Reuniu-os num volume, ao qual deu o tí-
tulo de Harmonias Errantes, livro que mereceu uma introdução de seu amigo 
Machado de Assis.

Francisco de Castro foi eleito, em 10 de agosto de 1899, o segundo ocupante 
da cadeira no 13 da Academia Brasileira de Letras, na sucessão do Visconde de 
Taunay. Seria saudado pelo acadêmico Rui Barbosa. Entretanto, não chegou a 
tomar posse em virtude de seu falecimento ocorrido em 11 de outubro de 1901, 
na cidade do Rio de Janeiro. Tinha apenas 44 anos. Era pai do também acadêmi-
co Aloísio de Castro.

Escreveu os seguintes livros: Harmonias Errantes, poesia, introdução de 
Machado de Assis (1878); Polêmica Pessoal (1894); Discurso pronunciado na 
colação de grau dos doutorandos em medicina (1899); e, publicados post-mortem 
Discursos (1902); colaboração na Estante clássica da Revista de Língua Portu-
guesa, vol. 4 (1921) e na Revista Brasileira (1879-1881). 

Suas obras na medicina são: Da Correlação das Funções, tese de douto-
ramento; O Invento Abel Parente do Ponto da Medicina Legal e da Moral 
Pública e Tratado de Clínica Propedêutica, 2 volumes.
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CADEIRA NO 46 – FUNDADOR

Jorge Picanço Siqueira1

1930-2006

Jorge Picanço Siqueira nasceu em Macaé – RJ, em 30 de julho de 1930, sendo 
seus progenitores José Siqueira da Silva e Maura Picanço Siqueira. Fez o curso 
primário no ginásio Macaense e o cientí�ico no Colégio Bittencourt Silva, em Ni-
terói. Ingressou na Faculdade de Medicina de Niterói, em 1949, e diplomou-se 
em 1954.

Fez estágio no Hospital Antônio Pedro nos seguintes serviços: anestesio-
logia e gasoterapia (1952); radiologia (1953) e obstetrícia (1954). Estagiou 
também no serviço de pediatria do Hospital dos Servidores do Estado do Rio 
de Janeiro.

Em 1956 foi efetivado, após concurso, no serviço de pediatria do Hospital 
dos Servidores e no Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários (IAPB), 
instituições onde trabalhou durante 35 anos.

Além de médico, Jorge Picanço Siqueira foi jornalista, escritor, historiador, 
professor, conferencista e pintor.

Fez curso de pintura com o pintor Frank Shaeff er e, no museu de Arte Moder-
na, no Rio de Janeiro, com Aluísio Carvão, José Maria Dias da Cruz, Walter Mar-
ques, Líbia Schenker, Eduardo Sued e Kate Van Sherpenberg. Em Niterói realizou 
exposições individuais na galeria Daltro; no museu de Artes e Tradições Popula-
res; no centro cultural Paschoal Carlos Magno; no museu Antônio Parreiras; no 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Jorge Picanço Siqueira, 
seis meses antes de seu falecimento. A redação seguiu estilo editorial do autor. Referên-
cia: Academia Brasileira de Médicos Escritores – Vinte Anos de História (2007) de Helio 
Begliomini.

rge Picanço Siqueira1
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museu Histórico do Estado do Rio de Janeiro; no Teatro Municipal; na Academia 
Niteroiense de Letras e no Banco do Brasil.

Em Macaé realizou exposições na Galeria Picanço; no Gula Club; no SM Nova 
Aurora; no Chaplin’s Espaço Cultural e na Photo Galeria Lívio Campos. No Rio de 
Janeiro realizou exposições na Caixa Econômica; na Academia Brasileira de Letras 
e no Centro Cultural.

Também participou de exposições coletivas. No Rio de Janeiro: Galeria Jordy; 
Companhia Brasileira de Recursos Minerais; Clube Naval e Escola Naval; Bloco 
Escola do MAM (Museu de Arte Moderna); Telearte; Museu do Telefone; BNDS 
(Banco de Desenvolvimento Econômico e Social); Planetário; UERJ (Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro); Salão Carioca (1987); Conselho Britânico e na 
Companhia de Artes. Em Niterói: Parthenon; Associação Médica Fluminense; Fa-
culdade Plínio Leite; Iate Clube Brasileiro; Sesc; Biblioteca Estadual e no Museu 
de Artes e Tradições Populares. Em Macaé: Galeria Picanço; Centro de Estudos 
José Siqueira da Silva; Galeria Hindemburgo Olive e no Pilão Arte. Salientam-se 
exposições na Universidade Federal da Paraíba; Secretaria de Educação de Per-
nambuco; Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo; XI Salão Carioca; 
Bienal Pan-Americana – RJ; Associação Paulista de Medicina; Associação Médica 
de Santa Catarina e II Salão Nacional de Arte Religiosa, Paraná.

É autor do projeto da bandeira da Academia Brasileira de Literatura. Obteve 
Medalha de Prata e de Ouro na Associação Médica de Santa Catarina; de Prata 
na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e de Prata no Clube 
Naval, Rio de Janeiro.

Possuem obras suas: Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de 
Letras; Ordem dos Advogados do Brasil, Macaé; Tribunal Regional Eleitoral, Rio; 
Museu Antônio Parreiras; Museu de Artes e Tradições Populares; Hotel Meri-
dien, Paris; Residence Palace Hotel, Roma; Casa de Casimiro de Abreu, RJ; Clube 
de Literatura Cromos, Niterói.

Em arte postal foi selecionado para as mostras: In Memory of Max Ernest 
(1992), Ravena, Itália; Book Project, The Normad Museum; The Divine Comedy, 
Itália, etc.

Jorge Picanço Siqueira pertenceu às seguintes instituições médicas, culturais, 
literárias e de benemerência: Academia Carioca de Letras, Academia Brasileira 
de Literatura, Academia Brasileira de Jornalismo, Academia Brasileira de Médi-
cos Escritores (Abrames), Academia Guanabarina de Letras, American Academy 
of Pediatrics, Ordem Internacional das Ciências, das Letras e da Cultura, União 
de Médicos Escritores e Artistas Lusófonos (Umeal), International Writers and 
Artists Association, Instituto Histórico e Geográ�ico do Distrito Federal, Acade-
mia Brasileira de Trovas, Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, Aca-
demia Fluminense de Letras, Academia Internacional de Ciências, Artes, Letras e 
Filoso�ia, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Cenáculo Fluminense de 
História e Letras, União Brasileira de Escritores, União Brasileira de Trovadores, 
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Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras, Sala de Letras e 
Artes Gabriela Mistral, Centro de Estudos José Siqueira da Silva, Sociedade Bra-
sileira de Médicos Escritores (Sobrames), Rotary Club de Macaé, Elos Clube de 
Niterói, Academia Macaense de Letras, Academia de Letras de Macaé, Academia 
Petropolitana de Poesia Raul de Leoni, Academia Gonçalense de Letras, Artes 
e Ciências, Academy of Letters of England, Academia de Letras e Artes de Para-
cambi, Academia Eldoradense de Letras, Instituto Histórico e Geográ�ico de Uru-
guaiana, Academia Internacional de Letras Três Fronteiras, Academia de Trova-
dores da Fronteira Sudoeste, Academia de Trovadores de Heráldica e Genealo-
gia, Academia Fluminense de Medicina, Academia Internacional de Ciências Hu-
manísticas, Centro da Comunidade Luso-Brasileira do Rio de Janeiro, Federação 
das Associações Portuguesas Luso-Brasileira, Instituto Histórico e Geográ�ico 
de Niterói, Academia Itacaorense de Letras, Clube Cromos de Literatura, Ordem 
Brasileira dos Poetas de Literatura de Cordel e Associação Médica de Macaé.

 Jorge Picanço Siqueira escreveu para os jornais “O Debate” e “A Voz de Ma-
caé”. É autor dos livros: Como Cuidar do seu Bebê (1963); Assistência ao Se-
lecionado Macaense (1965); O Pediatra na Sala de Parto (1966); A Paixão 
Segundo Picanço (1973); Melchíades Picanço (1982); O Vendedor de Sonhos 
(1984); Joaquim Osório Duque Estrada (1984); A Saga de Antônio Conse-
lheiro Segundo Picanço (1984); Via-Sacra Século XX (1984); O Desenho e o 
Desenvolvimento da Criança (1985); A Escola de Paris (1985) – em parceria 
com Maria Apparecida Picanço Goulart; Cartas a Françoise (1990); Casimiro 
de Abreu – Uma História Literária (1990); No Centenário de Melchíades Pi-
canço (1991); Pharmacia (1992); Érico Veríssimo – Ensaio (1992); Quintino 
Bocayuva (1993); José Corrêa Picanço (1993); O Memorial do Gymnasio & 
Outros Memoriais (1994); Memorial de Niterói (1996); Maternidade Zona 
Oeste (1996); Centenário de Nascimento do Farmacêutico Josoé Siquei-
ra da Silva (1999); Centenário de Nascimento de Maura Picanço Siqueira 
(2002); Macaé do Antigamente (2004) e Motta Coqueiro (2004). 

Em literatura de cordel publicou: Carukango; Chico do Padre; Motta Co-
queiro; Pires da Bertioga; Casculeiro; Barão de Monte de Cedro; Bellegarde; 
A Morte de Manoel Antônio de Almeida; Gondomar; Os Sete Capitães e Ca-
rukango e Outras Histórias.

Jorge Picanço Siqueira foi diretor médico da Casa de Caridade de Macaé 
(1965-1967); chefe do serviço de pediatria do Hospital de Caridade de Macaé 
(1967-1970); membro fundador (1974) e presidente (1976-1977) da Associa-
ção Médica de Macaé. Presidiu o Centro de Estudos do Instituto Nacional de 
Assistência Médica e Previdência Social em Macaé (Inamps, 1977-1979); foi 
presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores do Estado do Rio de 
Janeiro (Sobrames – RJ, 1992-1993) e membro titular-fundador (1987), secretá-
rio-geral (1992-1993), 1o secretário (1994-1995), vice-presidente (1996-1997) 
e presidente (1998-1999) da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abra-
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mes). Realizou conferências nos mais importantes hospitais do Estado do Rio de 
Janeiro. Dirigiu o �ilme cientí�ico “O Pediatra na Sala do Parto”, patrocinado pelo 
Laboratório Farmitália.

Presidiu as seguintes entidades culturais: Rotary Club de Macaé; Acade-
mia de Letras de Macaé; Elos Clube de Niterói; Academia Brasileira de Litera-
tura; Academia Guanabarina de Letras e Academia Carioca de Letras.

Recebeu as seguintes medalhas e láureas: medalha Fábio Franco, Macaé; 
medalha E. D’Almeida Victor, Revista Brasília; medalha Enciclopédia da Litera-
tura Brasileira, Brasília; medalha José Cândido de Carvalho, Niterói; medalha 
“As Primaveras”, Academia Macaense de Letras; medalha Casimiro de Abreu, 
Casa de Casimiro de Abreu; medalha Assis Chateaubriand, Academia Brasileira 
de Trovas; medalha Jubileu de Ouro, Academia Niteroiense de Letras; medalha 
Setenta Anos de Fundação do Cenáculo Fluminense de História e Letras; meda-
lha Olegário Mariano, da Academia Macaense de Letras, medalha Mérito Cul-
tural da revista Brasília, medalha Manuel Antônio de Almeida da Abrames, e a 
láurea Juscelino Kubitschek – Ordem Internacional das Ciências, das Artes, das 
Letras e da Cultura – Supremo Conselho Internacional – Brasília.

Jorge Picanço Siqueira, atendendo ao convite do autor, colaborou, enviando 
seus dados para a composição de sua biogra�ia, em meados do primeiro semes-
tre de 2006. Entretanto, veio a falecer em 30 de outubro desse mesmo ano, aos 
76 anos.
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CADEIRA NO 46 – SEGUNDA OCUPANTE

Leila Maria Campos Jordão1

Leila Maria Campos Jordão nasceu no dia 8 de junho, na cidade do Rio de Ja-
neiro. É �ilha de Agenor Gonçalves Campos e Aldenides Santos Campos. Casou-se 
com Ailton Correa Jordão e desse consórcio nasceram dois �ilhos: Bruno Campos 
Jordão e Leonardo Campos Jordão.

Cursou o primeiro grau na Escola Cardeal Arcoverde e o ensino médio no 
Colégio Pedro II no Rio de Janeiro.

Fez o curso de formação de especialista em cardiologia na 6a enfermaria da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde atuou nas enfermarias e am-
bulatório. Na mesma instituição, particularmente nas 7a e 8a enfermarias, fez 
diversos cursos complementares.

Leila Maria Campos Jordão realizou também vários cursos de aperfeiçoa-
mento e treinamento em recursos humanos na Fundação Getúlio Vargas. Além 
de médica é professora, bióloga e advogada. Como professora atuou em vários 
colégios e em cursos pré-vestibulares.

Na Secretaria de Estado e Fazenda exerceu funções de assessoria de desen-
volvimento organizacional e presidente da transposição de cargos, tendo sido 
responsável pelas áreas médica, jurídica e social.

Elaborou jornais internos de comunicação. Em “O Projeto”, escreveu textos 
e mensagens. No jornal o “Contra-Cheque” escreveu artigos e temas médicos 
relacionados à prevenção. 

Trabalhou no Hospital Estadual Carlos Chagas e no Hospital Lourenço 
Jorge, o que muito contribuiu para um conhecimento da medicina em todos os 
seus aspectos.

1. Foto e texto foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Leila Maria Campos Jordão 
e redigidos segundo estilo editorial do autor.

ila Maria Campos Jordão1
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Leila Maria Campos Jordão é membro efetivo da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia Plástica Estética 
(SBMCPE). 

É médica do Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Pe-
nitência, onde foi uma das responsáveis pela criação e coordenação do serviço 
de emergência. Aí foi também assessora da diretoria e até aos dias atuais tem 
atuado como cardiologista.

Na área jurídica realizou cursos de especialização em direito do trabalho 
e processo trabalhista. Na área estética realizou o curso de pós-graduação em 
medicina e cirurgia plástica estética.

Ministrou cursos e palestras com frequência em colégios e associações.
Leila Maria Campos Jordão participou durante algum tempo declamando 

poesias e respondendo sobre assuntos médicos na Rádio 1440 do saudoso 
programa “Joel Teixeira Show”.

É apresentadora e editora-chefe do programa “O Despertar do Conhecimen-
to”, que tem como principal linha o enfoque à saúde, literatura, artes e músicas, 
levado ao ar todos os domingos às 14 horas na TVC Rio-canal 6 Net.

Leila Maria Campos Jordão é membro da Academia de Letras do Estado do 
Rio de Janeiro (Aclerj), onde ocupa a cadeira no 35, sob a patronímica de Raul de 
Leoni, e ingressou, em 20 de novembro de 2004, na Academia Brasileira de Mé-
dicos Escritores (Abrames), ocupando a cadeira no 46, sob a patronímica de Fran-
cisco de Castro. Nesse sodalício atuou como 1a tesoureira no biênio 2006-2007.

São suas obras: Natal (poesias, 1991); Expressão dos Sentimentos I 
(2000); Expressão dos Sentimentos II (2002); Poemas Musicados em CD2 
(2001); Poemas Musicados em CD do Coração para Coração (2001); Poemas 
Musicados em CD – Poemas da Fé (2002); Coração de Mulher (2005) e De 
Bem-Estar com o Corpo e Alma (em fase de conclusão). 

2. CD: Compact Disc; em português disco compacto.
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CADEIRA NO 47 – PATRONO

Cláudio de Sousa1

1876-1954

Cláudio Justiniano de Sousa nasceu na cidade de São Roque (SP), em 20 de 
outubro de 1876. Seus progenitores foram Cláudio Justiniano de Sousa, escri-
vão, e Antônia Barbosa de Sousa. Feitos os estudos preliminares em São Roque, 
seguiu para o Rio de Janeiro, onde se formou em medicina, em 1897, com 21 
anos. Desde os 16 anos colaborava na imprensa carioca, em “O Correio da Tar-
de” e “A Cidade do Rio”.

Cláudio de Sousa, aos 18 anos, quando estudante de medicina, escreveu a 
comédia Mata-a ou Ela te Matará, apresentada pela Companhia de Ismênia 
Santos. Dado o êxito, dedicou-se à produção teatral, escrevendo trabalhos 
apresentados no Rio de Janeiro. 

Após sua formatura decidiu residir em São Paulo, onde instalou consultório mé-
dico e continuou colaborando na imprensa paulistana. Foi professor de terapêutica, 
em 1898, na Escola de Farmácia de São Paulo, hoje integrada à Universidade de São 
Paulo – USP. Clinicou também em Itapetininga. Publicou um estudo social intitulado 
“Pela Mulher”. Esposou Luísa Leite de Sousa, �ilha dos barões de Socorro.

Fez a primeira viagem à Europa, realizando mais de 22 excursões. Na pri-
meira e segunda viagens, clinicou em hospitais de Paris. De regresso fundou, 
em São Paulo, a Liga da Pro�ilaxia Moral e Sanitária, para a cura gratuita dos 
si�ilíticos e alcoólatras. 

Em 1909, juntamente com um grupo de intelectuais, foi um dos fundadores 
da Academia Paulista de Letras. Na imprensa, escreveu também sob os pseudô-
nimos Mário Pardal e Ana Rita Malhei.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

Clá di d S 1
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Em 1913, mudou-se para o Rio de Janeiro e abandonou a pro�issão, entre-
gando-se às letras. Passou então a dedicar-se inteiramente à �icção e ao teatro, 
deixando a clínica médica. Naquele ano estreou na literatura com o romance 
Pater, muito bem recebido pela crítica. Suas peças de teatro, como Flores de 
Sombra (1916) e O Turbilhão (1921), obtiveram êxito com sucessivas repre-
sentações.

Cláudio de Sousa foi iniciador do teatro ligeiro de comédia; escreveu diver-
sas peças, todas muito apreciadas e levadas com idêntico sucesso no país e no 
exterior. Pronunciou conferências, no Brasil e no exterior, reunindo-as em vo-
lumes. Publicou igualmente diversos livros registrando impressões de viagem. 
Fundou o Pen Clube do Brasil, em 1936, sendo seu primeiro presidente.

Cláudio de Sousa foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 28 de 
agosto de 1924, na sucessão de Vicente de Carvalho, sendo recebido pelo acadêmico 
Alfredo Pujol, em 28 de outubro de 1924. Recebeu, por sua vez, os acadêmicos 
Osvaldo Orico e Clementino Fraga. É o terceiro ocupante da cadeira no 29.

Foi presidente da Academia Brasileira de Letras por duas vezes, em 1938 
e 1946. No ano do cinquentenário de fundação desse silogeu, como presidente, 
promoveu as solenidades comemorativas e editou um volume ilustrado deno-
minado “Revista do Cinquentenário”. 

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 28 de junho de 1954, aos 77 anos 
de idade.

Suas principais obras são:
Teatro: Mata-a ou Ela te Matará (1896); Eu Arranjo Tudo (1916); Flo-

res de Sombra (1916); O Assustado das Pedrosas (1917); Um Homem que 
dá Azar (1918); Outono e Primavera (1918); A Jangada (1920); A Sensitiva 
(1920); A Renúncia (1920 e 1923); O Turbilhão (1921); O Exemplo de Papai 
(1921); O Milhafre (1921); Os Bonecos Articulados (1921); Uma Tarde de 
Maio (1921); Ave, Maria (1921); O Galho Seco (1922); O Conto do Mineiro 
(1923); A Escola da Mentira (1923); Noves Fora... Nada (1924); A Matilha 
(1924); A Arte de Seduzir (1927); Os Mestres do Amor (1928); Os Arranha-
-Céus (1929); O Que Não Existe; Rosas da Espanha (1933); O Grande Cirurgião 
(1933); Papai, Mamãe, Vovó (1936); Fascinação (1936); Pátria e Bandeira, 
Cinema; Le Sieur de Beaumarchais (1942) e Pirandello e seu Teatro (1946).

Ficção, Novelas, Viagens e Ensaios: Das Belas-Artes, conferência (1910); 
Pater, romance (1913); A Conversão, novela; Ritmos e Ideias, ensaios; Falência 
da Cia. Parque Balneário de Santos (1916); Da Eva Antiga à Eva Moderna, 
conferência (1917); Maria e as Mulheres Bíblicas, conferência (1921); De Pa-
ris ao Oriente, viagem, 2 volumes (1921); Os Infelizes, romance (1926); As 
Mulheres Fatais, romance (1928); As Conquistas Amorosas de Casanova, ro-
mance (1931); Chair de Péche (tradução, 1932); Um Romance Antigo (1933); 
Três Novelas (1933); Nosso Primeiro Comediógrafo, conferência (1934); O 
Teatro Brasileiro, conferência (1935); Medeiros e Albuquerque (1935); Via-
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gem à Região do Polo Norte (1939); Terra do Fogo, viagem (1939); O Hu-
morismo de Machado de Assis, conferência (1939); Impressões do Japão 
(1940); Os Paulistas, seu Passado, seu Presente, conferência (1941); O Teatro 
Luso-Brasileiro do Século XVI ao XIX, conferência (1941); Raul Pompeia, 
conferência (1941); Os Últimos Dias de Stefan Zweig, ensaio biográ�ico 
(1942); A Vida e o Destino, contos (1944); Sol e Sombra, contos (1945); 
Assistência aos Escritores, conferência (1944); Milton e a Liberdade de 
Imprensa (1944); Pirandello e seu Teatro, conferência (1946); Os Amores 
não Correspondidos (novela histórica); Marcha de um Bando de Leprosos 
(1954); A Luta das Gerações (romance); Impressões à Região do Polo Sul; 
Arquivos Cláudio de Souza e obras de medicina.

Numerosas obras de Cláudio de Sousa foram traduzidas para o espanhol, o 
francês e o italiano.
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CADEIRA NO 47 – FUNDADOR 

Urcício Santiago1

1914-1992

Urcício Santiago nasceu em Salvador (BA), aos 5 de agosto de 1914, sendo 
o primogênito dos quatros �ilhos do casal Miguel e Leonor Santiago, ele contabi-
lista e ela prendas domésticas.

Fez o primeiro grau no Ginásio Carneiro Ribeiro e o segundo grau no Colégio 
da Bahia, ambos, à época, conceituados estabelecimentos de ensino.

Casou-se, em 1935, com Lourdes Andrade Santiago, deixando apenas uma 
�ilha, a bacharela em direito Maria Lúcia Santiago. Em 1936, diplomou-se pela 
Faculdade de Medicina da Bahia, dedicando-se desde os tempos de acadêmico à 
saúde pública.

Fez vários cursos de especialização na Europa e nos Estados Unidos da Amé-
rica do Norte, destacando-se os realizados em Paris e Nova Iorque.

Em 1947, graduou-se como master em saúde pública pela Universidade de 
Harvard, em Boston, após dois anos de curso de aperfeiçoamento. Também fez 
cursos no Bellevue Hospital Center na cidade de Nova Iorque, e no Peter Brent 
Brigham Hospital na cidade de Boston, Massachusetts (USA).

Foi professor da escola de Enfermeiras (1944-1948); da Escola de Serviço 
Social (1945-1946); diretor-geral do departamento de saúde do Estado da Bahia.

Exerceu os mais elevados cargos na administração pública estadual e muni-
cipal, inclusive o de secretário estadual de saúde.

Juntamente com mais dois eminentes colegas médicos e professores, os 
doutores Jorge Valente e Antônio Simões da Silva Freitas, fundou a Escola 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. Referência: A Sobrames 
Nacional e seus Presidentes (2001) de Helio Begliomini.

Urcício Santiago1
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Baiana de Medicina e Saúde Pública, sendo o titular da cátedra de higiene até o 
seu falecimento, em 22 de julho de 1992, com quase 78 anos. Pela escolha dos 
estudantes dessa instituição foi paraninfo de várias turmas de médicos.

Foi, por concurso, docente-livre e catedrático de higiene, respectivamen-
te da Faculdade de Medicina do Recife e da Universidade Estadual de Feira de 
Santana. Paralelamente às atividades acadêmicas, exerceu a clínica médica por 
muitos anos em seu consultório, na rua Chile. 

Urcício Santiago foi membro de diversas instituições cientí�icas e literárias, 
valendo citar a Academia de Medicina da Bahia, Sociedade Brasileira de Mé-
dicos Escritores – Regional do Estado da Bahia (Sobrames – BA) e a Sociedade 
Brasileira de Higiene. Foi 15o presidente da Sobrames nacional (1990-1992).

Em 26 de maio de 1989, tornou-se membro titular-fundador da cadeira no 
47 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica 
de Cláudio Justiniano de Sousa, embora não pudesse ter comparecido à soleni-
dade de instalação do sodalício.

Urcício Santiago proferiu diversas palestras e conferências sobre saúde 
pública, sanitarismo e personalidades médicas. Escreveu vários artigos sobre 
esses temas e assuntos relacionados à medicina preventiva. Publicou dezenas 
de artigos em revistas especializadas, bem como apresentou trabalhos sobre 
higiene e saúde pública em congressos a�ins.

Teve sua contribuição consignada no livro “Control of Comunicable Diseases 
in Man”, 8th edition, Apha – USA, 1955.

Emitiu diversos pareceres e laudos sobre insalubridade industrial encami-
nhados à justiça do trabalho.

Deixou inúmeros trabalhos médico-cientí�icos e literários, sendo também 
colaborador assíduo do Jornal “A Tarde” (Salvador, Bahia).

São suas obras: School Health Organization; O Problema do Leite na Ci-
dade de Salvador e Evolução da Saúde Pública na Bahia.
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CADEIRA NO 47 – SEGUNDO OCUPANTE

Demócrito Jônathas Azevedo1

Demócrito Jônathas Azevedo nasceu na cidade de Recife (PE), em 5 de de-
zembro de 1934. Formou-se em medicina pela Universidade Federal de Per-
nambuco, em 1958. Ingressou, por concurso, no quadro de saúde da Marinha 
Brasileira, em 1960, tendo obtido o segundo lugar. 

Fez pós-graduação na Flórida, Pensacola, em medicina de aviação, e o curso 
básico de oftalmologia em Rochester, Minesota (EUA). Em 1965 foi designado 
para a base aérea naval de São Pedro da Aldeia, onde permaneceu até 1975, 
quando passou para a reserva. 

O�icial de relações públicas do Estado Maior da Força Aeronaval, fez relacio-
namento estreito com a comunidade da região dos Lagos, no estado do Rio de 
Janeiro. Passou a residir em Cabo Frio, ocupando o cargo de secretário de saú-
de do prefeito Hermes Barcelos. Recebeu o título de Cidadão Cabo-Friense e 
presidiu a Academia Cabo-Friense de Letras. 

Demócrito Jônathas Azevedo foi vice-mestre do Colégio Brasileiro de Cirur-
giões, representando a região dos Lagos, e é, atualmente, membro emérito. 
Pertence à Academia Nacional de Medicina e foi professor de oftalmologia da 
Faculdade de Medicina de Campos por 32 anos, tendo sido elevado à condição 
de professor emérito, em 2005. É também membro emérito da Sociedade Brasi-
leira de Oftalmologia.

Realizou várias campanhas de prevenção da cegueira na região dos Lagos e, 
em decorrência dos serviços prestados à comunidade, recebeu do Lions Clube 
de Cabo Frio o título de membro honorário. Recebeu do Lions International a 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Demócrito Jônathas Aze-
vedo e redigidos segundo estilo editorial do autor.

crito Jônathas Azeved
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medalha comemorativa dos 25 anos de atividade leonística. Foi o primeiro pre-
sidente da Cooperativa Médica de Cabo Frio – Comed.

Ocupa a cadeira no 37 da Academia Cabo-Friense de Letras, cujo patrono é 
Teixeira e Souza, e por ter-se dedicado ao estudo da obra desse ilustre cabo-friense, 
recebeu da Sociedade Brasileira de Língua e Literatura a medalha Oskar Nöbling 
pelo trabalho à frente da Academia Cabo-Friense de Letras. Em 1992 proferiu a 
palestra de encerramento do XI Congresso Internacional de Literatura da Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) com o tema “Teixeira e Souza, o 
Grande Esquecido” e, no mesmo ano, relançou “O Filho do Pescador” de Teixeira 
e Souza, considerado o primeiro romance brasileiro. Ainda em 1994, fez um de-
poimento no Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro sobre Teixeira e Sou-
za e, na oportunidade, foi instalada a comissão para o reconhecimento da obra 
de Teixeira e Souza presidida pelo saudoso Barbosa Lima Sobrinho.

Demócrito Jônathas Azevedo publicou as seguintes obras: A Política de 
Machado de Assis (1993); A Poesia de Machado De Assis (1993), O Pionei-
rismo Plural de Teixeira e Souza (1995) e Teixeira e Souza, O Pioneiro do 
Romance Nacional (1996).

Participou, em 1997, da International Poetry and Art Edition da International 
Writers and Artists Association com os poemas “Beyond Ilusions” e “Green House”. Na 
revista “Activisti”, órgão da Writers and Artists Association, publicou, em 1998, 
“Teixeira e Souza: The Father of Brazilian Romanticism”.

Em 2001 fez, como oftalmologista, o diagnóstico da doença de Fabry em 
dois pacientes de Cabo Frio e acompanhou o tratamento ministrado pelo Labo-
ratório Genzime.

Na área médica, publicou 62 trabalhos cientí�icos em revistas nacionais e es-
trangeiras e participou de vários congressos nacionais e internacionais. É fellow 
das seguintes entidades: American College of Surgeons; International College of 
Surgeons e Ophthalmological Society of United Kingdon at the Royal College of 
Surgeons. É ainda membro da Sociedade Francesa de Oftalmologia, bem como da 
Austríaca, Alemã e Belga; do Instituto Barraquer de Barcelona e da International 
Society of Research and Vision in Ophthalmology.

Dentre as comendas que recebeu destacam-se: medalha de Mérito Literário 
da Universidade Federal de Alagoas; medalha de Mérito Tamandaré; medalha 
Major Bellegardi e comenda Teixeira e Souza, ambas outorgadas pela Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio.

Demócrito Jônathas Azevedo é membro honorário do Instituto Histórico e 
Geográ�ico de Brasília; da Academia Santista de Letras; Academia Fluminense 
de Letras; Academia Pernambucana de Letras e da International Writers Asso-
ciation.
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CADEIRA NO 47 – TERCEIRO OCUPANTE

Evanil Pires de Campos1

Evanil Pires de Campos nasceu em Botucatu (SP), em 6 de janeiro de 1939. É 
�ilho de Pedro Pires de Campos, farmacêutico, e de Nair Vieira Pires de Campos, 
professora. 

Realizou seus estudos de 1o e 2o graus no Instituto de Educação “Dr. Car-
doso de Almeida”, em sua cidade natal. Aí se formou, em 1969, pela Faculdade 
de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, hoje, Faculdade de Medicina de 
Botucatu, integrada à Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Fez residência médica, na mesma instituição, na área de clínica médica 
(1970-1971). Realizou vários cursos de aprimoramento e atualização nas áreas 
de radiologia torácica e antibioticoterapia.

 Estagiou no exterior nos seguintes locais: Hospital da Faculdade de Medici-
na da Universidade de Benin, Lomé – Togo – África Ocidental (1975); Medicina 
Tropical e Cuidados Médicos em Campos de Refugiados na London School of Hy-
giene and Tropical Medicine – Universidade de Londres – Inglaterra, de janeiro 
a dezembro de 1981, sob a orientação do professor Donald Mackenzie; depar-
tamento de micologia da Public Health Laboratory Service (durante um mês, em 
1986); departamento de bioquímica da Faculdade de Farmácia da Universidade 
Complutense de Madrid – Espanha, sob a orientação do professor Bartolomé 
Ribas (durante 45 dias, em 1988).

Evanil Pires de Campos defendeu as seguintes teses na Unesp: 1. doutora-
mento: Sensibilização dos Receptores Alfa-Adrenérgicos pela Cefalotina 
(1974) e 2. livre-docência: Estudo da Respiração pela Polarigra�ia de Clark e 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Evanil Pires de Campos e 
redigidos segundo estilo editorial do autor.

vanil Pires de Campos1
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de Modelos de Resistência de Bactérias Isoladas de Infecções Pulmonares 
(1980).

Fez carreira universitária na Unesp galgando, por concurso, os seguintes 
postos: professor assistente do departamento de clínica médica, disciplina 
de moléstias infecciosas e parasitárias (1970); professor assistente-doutor do 
departamento de clínica médica (1974); professor livre-docente (1980) e pro-
fessor-adjunto (1985) do departamento de moléstias infecciosas e parasitárias, 
dermatologia e radiologia, aposentando-se em abril de 1995.

Dentre seus cargos e funções destacam-se: responsável pelo internato da dis-
ciplina de moléstias infecciosas e parasitárias da Unesp (1971-1989); presidiu e 
elaborou a padronização de fármacos com a comissão de farmácia da Faculdade 
de Medicina de Botucatu (1971-1977); coordenador e representante da Facul-
dade de Medicina de Botucatu na Fundação Projeto Rondon (1972-1974); elabo-
rador e preceptor da residência médica em moléstias infecciosas e parasitárias 
da Faculdade de Medicina da Unesp (MIPFM-Unesp, 1977-1980 e 1984), tendo 
sido aprovada e credenciada pelo Ministério da Educação, em 1980; responsável 
pela reunião anatomoclínica da disciplina de MIPFM-Unesp (1978-1984); con-
sultor cientí�ico ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento (1987-1995); 
membro da comissão cientí�ica do Hospital Emílio Ribas de São Paulo (junho de 
1989 a fevereiro de 1991); responsável pelo departamento de clínica médica da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Taubaté (Unitau, 1990) e de ciências 
da saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília (Unimar, 1998); 
elaborador da residência médica em MIP da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal do Mato Grosso do Sul, tendo sido aprovada pelo Ministério da 
Educação e Cultura, em 1992.

Ministrou aulas em cursos de pós-graduação na Faculdade de Odontologia 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp – Piracicaba, 1975); na Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queirós da Universidade de São Paulo (USP – 
Piracicaba, 1979); Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp, 1985); na Escola 
Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp, 1989) e 
na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da USP (1990). 

Evanil Pires de Campos proferiu palestras nas seguintes instituições: Facul-
dade de Medicina da Unitau; Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo; 
Hospital Emílio Ribas de São Paulo; Faculdade de Medicina da Universidade Fe-
deral do Maranhão e Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul.

Fez parte das comissões organizadoras do 1o Encontro sobre Paracoccidio-
domicose (Barra Bonita, 1978); Curso sobre Antibioticoterapia da Unesp (Bo-
tucatu, 1985) e Curso sobre Antibioticoterapia no Hospital Emílio Ribas (São 
Paulo, 1989).

No Hospital Emílio Ribas de São Paulo desenvolveu atividades ligadas à re-
sidência médica, assessoria cientí�ica e pesquisas (1989-1990). No Hospital Dr. 
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Benedito Montenegro foi responsável pelo atendimento de pacientes da enfer-
maria de clínica médica (julho a setembro de 1996). Foi também contratado 
pela Secretaria de Saúde do município de Campinas para o ambulatório de clíni-
ca médica (1997).

Participou de mais de 80 congressos, jornadas, simpósios e mesas-redondas 
no Brasil e no Exterior. Publicou mais de 50 trabalhos cientí�icos em revistas 
especializadas nacionais e internacionais. Tem mais de 150 trabalhos publicados 
em anais de congressos. Apresentou trabalhos em congressos realizados na Ar-
gentina, Canadá, Chile, Cingapura, Colômbia, Espanha, Estados Unidos da Amé-
rica, Inglaterra, Israel, Peru, Portugal, República Checa e Togo.

Teve o trabalho cientí�ico “Redução de Absorção de Oxigênio em Klebisiella 
spp Frente aos Antimicrobianos” selecionado entre 5.000 periódicos, livros e re-
vistas para ser publicado na revista “Cambridge Scienti�ic Abstratcs of Bacteriio-
logy”, volume 23, 1988. Seu trabalho “Avaliação Clínico-Sorológica de 45 Doentes 
com Paracoccidioidomicose” recebeu menção honrosa na Associação Paulista de 
Medicina, em 1991.

Evanil Pires de Campos moderou mesa-redonda no congresso interna-
cional da Society for Human and Animal Mycology (Barcelona, 1988), além de 
outros, na cidade de São Paulo, interior do estado, dentre outros estados do 
Brasil.

Escreveu o capítulo “Penicilinas Semissintéticas” no livro “Antibióticos” de 
Carlos da Silva Lacaz (1975) e o capítulo “Paracoccidioidomicose na Infância” no 
livro de Kalil Farah (1993).

Participou da banca examinadora para a escolha de professores-assistentes 
nas diversas áreas da clínica médica da Faculdade de Medicina de Maringá (feve-
reiro de 1991).

Evanil recebeu e foi responsável por atividades médico-cientí�icas dos se-
guintes pro�issionais estrangeiros: Antoine Afasao Amedomé do Centre Hopi-
talier de la Faculté de Médicine – Université du Benin, Lomé – Togo (1978); J. 
Neil Simonsen de Halifax, Canadá (1982); Donald W. R. Mackenzie da London 
University and Public Health Laboratory Service – Colindale (Inglaterra, 1984); J. 
Neil Simonsen da University of Manitoba, Winnipeg (Canadá, 1985) e Susana M. 
Ferrero da Faculdad Ciências Exatas Físicas y Agrimensura da Universidad Natio-
nal Nordeste (Argentina, 1988).

Recebeu os seguintes títulos honorí�icos: “Hóspede de Honra da Municipali-
dade de Tomé” (Togo, 1975); professor homenageado pelos formandos da Facul-
dade de Medicina de Botucatu (1988) e professor homenageado especial pelos 
formandos da Faculdade de Medicina de Taubaté (Unitau, 1990).

Evanil Pires de Campos ingressou, em 1979, como membro titular da Aca-
demia de Medicina de São Paulo, tendo escolhido para ser seu patrono um pa-
rente paterno, Ovídio Pires de Campos, ex-professor da Faculdade de Medicina 
da USP. Em setembro de 1994 tornou-se membro emérito desse sodalício. Per-
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tenceu também à Sociedade Brasileira de Medicina Tropical; Sociedade Brasilei-
ra de Pneumologia e a International Society for Human and Animal Mycology.

É casado com Cláudia Esteves Oliveira Pires de Campos, biomédica e pro-
fessora doutora do departamento de microbiologia e imunologia do Instituto de 
Biociências da Unesp (atualmente aposentada). São seus �ilhos: Evanil Pires de 
Campos Filho, médico veterinário; Pedro Pires de Campos Neto, médico pneu-
mologista, e Ana Carolina Pires de Campos, bacharel em direito e enfermeira.

Do ponto de vista literário salienta-se que Evanil Pires de Campos tomou 
posse em 1987, na cadeira no 19 da Academia Botucatuense de Letras, sob a pa-
tronímica de Paulo Setúbal; é membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escri-
tores do Estado de São Paulo (Sobrames – SP) desde 1999; da Liga Sul-Americana 
de Médicos Escritores (Lisame); e tomou posse em 24 de novembro de 2000, na 
cadeira no 47 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a 
patronímica de Cláudio de Sousa.

Escreveu mais de 60 artigos literários em prosa e versos nos jornais de Bo-
tucatu, Jornal Literário Acadêmico, Anais de Jornadas Médico-Literárias da So-
brames – SP e Anais de Congressos da Sobrames Nacional. 

Apresentou trabalhos em congressos literários da Sobrames – SP e Nacional 
nas seguintes cidades: Águas de São Pedro (1999), Gramado (RS, 2000), Botu-
catu (2001), Campos do Jordão (2003), Bento Gonçalves (RS, 2004) e Jundiaí 
(2007).

Participou de Antologias da Sobrames – SP (2000; 2001; 2003 e 2007); de 
coletâneas denominadas “Pizzas Literárias” (2000; 2004 e 2006) e de “As Me-
lhores Crônicas Médicas do Último Século” da Sobrames Nacional.

Presidiu a VI Jornada Médico-Literária Paulista realizada em Botucatu 
(2001), assim como uma mesa de trabalhos da IX Jornada Médico-Literária Pau-
lista realizada em Jundiaí (2007). 

Recebeu o título de Grande Amigo da Literatura da Sobrames – RS (2000) e é 
membro honorário da Sobrames Nacional.

Evanil Pires de Campos presidiu a Academia Botucatuense de Letras de 
2005 a 2007, período que realizou intenso trabalho à frente desse silogeu. 

São de sua lavra as seguintes obras: Florilégio Poético e Crônicas Seletas 
(2000); Sonhos que Vivi (2002); Versos Controversos (2004); Observação 
sobre a Obra de Machado de Assis (2006) e Analogias (no prelo, em 2008).
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CADEIRA NO 48 – PATRONO

Henrique Belford Roxo1

1877-1969

Henrique Britto de Belford Roxo nasceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 
4 de julho de 1877. Seu pai, Raymundo Teixeira de Belford Roxo, natural do 
Maranhão, foi engenheiro e seu irmão, Augusto Britto de Belford Roxo, também 
engenheiro e professor catedrático da Escola Politécnica. 

O nome do município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, é uma ho-
menagem ao seu pai, Raymundo Teixeira de Belford Roxo, que muito trabalhou 
na corte de Dom Pedro II, ao lado do engenheiro Paulo de Frontin, em obras de 
abastecimento de água para o Rio de Janeiro.

Henrique Belford Roxo �icou órfão de mãe aos doze anos e de pai aos qua-
torze anos. Os tutores, havendo desbaratado os bens deixados pelo seu pai, 
�izeram-no estudar medicina ao invés de engenharia conforme desejava, pois 
recebia o pagamento de uma bolsa de estudos com a qual sustentava seu irmão 
mais novo, Augusto.

Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1901, e sua 
tese de doutoramento intitulou-se Duração dos Atos Psíquicos Elementa-
res nos Alienados e, segundo José Leme Lopes que o sucedeu na cátedra, 
“constitui, na história da investigação psicológica no Brasil, uma verdadeira 
ponta-de-lança”. 

Frequentou a clínica psiquiátrica de Heidelberg e de Munique, onde se en-
contrava Émil Kraepelin. Em 1913, em Londres, discorreu sobre uma forma de 
psicose delirante batizada por ele como “delírio sistematizado alucinatório 
crônico”, descrevendo, assim, um novo quadro clínico-evolutivo.

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

enrique Belford Roxo1
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Beldford Roxo entrou para a carreira universitária, galgando a cátedra de 
clínica psiquiátrica, em 1921.

Em nosso meio, foi um dos primeiros a se interessar pela psicanálise, tor-
nando-se um de seus mais importante comentadores; via-a com simpatias e 
reservas. Foi o primeiro brasileiro a visitar Freud, em 1926.

Casou-se com Dijeme Araújo, com quem teve 5 �ilhos, dos quais apenas três 
chegaram à idade adulta: Diva, Carmen e Lauro, o qual morreu com apenas 23 
anos. Era avô do engenheiro e economista Mário Henrique Simonsen.

Em 1934 publicou o livro Novidades em Doenças Mentais e Tratamento 
dos Nervosos Psicopatas. Em 1938, a 3a edição ampliada de seu Manual de 
Psiquiatria, o primeiro compêndio brasileiro da matéria, onde eram expostos 
os conhecimentos básicos da especialidade e que serviram a muitas gerações, 
repetia no último parágrafo do prefácio uma con�issão de fé, que consignara nas 
edições anteriores: Praza a Deus, que a tudo preside, que da leitura deste livro, 
em que vazei tudo quanto da cátedra vim doutrinando, não derive o enfado pela 
especialidade que sempre tanto prezei.

Henrique Belford Roxo foi o primeiro diretor do Instituto de Psiquiatria da 
Universidade do Brasil – Ipub (1938-1946). Durante sua gestão, a instituição 
manteve a antiga vinculação entre o Instituto de Psicopatologia e o Hospício 
Nacional de Alienados. Os doentes mentais, internados no então denominado 
Pavilhão Rodrigues Caldas, serviam de subsídio para as pesquisas e aulas do 
Ipub. Em 1944, esse vínculo foi desfeito de fato, com a transferência dos doentes 
mentais para o Engenho de Dentro. Com isso, o instituto facultava aos psiquiatras 
a possibilidade – até aquele momento inédita – de possuírem um espaço insti-
tucional de ensino, totalmente autônomo, para desenvolverem seus trabalhos 
teóricos a partir da pesquisa psiquiátrica.

Henrique Roxo destacava como principal �inalidade do Ipub a pesquisa re-
lativa às doenças mentais. Dizia que os assuntos escolhidos deviam ser prefe-
rentemente aqueles que pudessem esclarecer pontos obscuros da psiquiatria; 
concorressem para que se dispusesse de um tratamento mais e�iciente das psi-
copatias; comprovassem as alterações bioquímicas que nestas existissem; so-
lucionassem problemas obscuros da química biológica e demonstrassem quais 
eram as alterações anátomo ou histopatológicas existentes nas doenças mentais.

Segundo ele, a importância da atividade de pesquisa viria então comprovar 
a possibilidade de cura dos doentes mentais. Dizia: Dentro de pouco tempo, os 
resultados das pesquisas em psiquiatria virão esclarecer muitos problemas im-
portantes; a e�icácia de tratamentos modernos virá provar a possibilidade de cura 
da maioria dos doentes mentais; um bom regime dietético será convenientemente 
aplicado, o alienado terá conforto como nunca teve. 

Utilizavam-se como métodos de tratamento as aplicações de insulina, a ma-
larioterapia, a piretoterapia, a convulsoterapia por cardiazol, o eletrochoque e o 
tratamento por extratos de plantas medicinais brasileiras. Da administração de 
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substâncias bioquímicas, como a insulina, ao desencadeamento de reações bio-
lógicas, como a elevação da temperatura dos doentes, as terapêuticas propostas 
tratavam da dimensão orgânica do paciente.

Henrique Roxo realizou diversos estudos nas áreas de neuropsiquiatria e 
neurologia. Ensaiou princípios ativos de plantas brasileiras usando, por exem-
plo, o valerianato de atropina em estados alucinatórios, tornando-se precursor 
da farmacopsiquiatria.

Embora, ao longo de sua vida, Henrique Roxo também tenha publicado ar-
tigos referenciados nos preceitos psicanalíticos de Freud, esses expressavam 
muito mais o ideal de uma formação erudita e ampla, abraçada por grandes 
catedráticos, do que propriamente sua aplicabilidade terapêutica na área psi-
quiátrica. O que norteava a escola de Roxo era a �irme crença na localização 
cerebral: a cada sintoma corresponderia uma lesão cerebral, ou, na ausência 
desta, uma disfunção expressa nas funções hormonais tró�icas. Além disso, é de 
se notar que nenhum de seus trabalhos publicados nos “Anais do Instituto de 
Psiquiatria” tivesse como tema questões relativas à política assistencial pública 
em psiquiatria e higiene mental, apesar de sua participação no movimento de 
higiene mental. As diretrizes institucionais do Ipub, exempli�icadas na orientação 
de Henrique Roxo, desconsideravam a problemática da política assistencial, para 
centrar-se numa perspectiva cientí�ica, eminentemente �ísico-orgânica a respeito 
das doenças mentais.

Henrique Roxo sempre teve o seu consultório superlotado. Grande médico, 
o doente dele se aproximava com a certeza de uma cura imediata. Lemes Lopes 
analisando sua vida e obra disse, com razão, que seu mestre “usava bem sua 
personalidade, sendo lícito a�irmar que a sua poderosa ação psicoterápica era 
de cunho existencial. O otimismo como terapia poderia ser sua divisa”.

Tornou-se famoso psiquiatra brasileiro e conhecido como um dos médicos 
que examinou o consagrado jornalista e escritor Lima Barreto (1881-1922), 
que teve vida atribulada pelo alcoolismo, depressão e internações psiquiátricas 
frequentes. 

Dentre os trabalhos que escreveu salientam-se: Sí�ilis Cerebral (1899); 
Duração dos Atos Psíquicos Elementares nos Alienados (1901); Homens 
Histéricos (1903); Tratamento da Epilespia (1905); Tratamento das Psi-
castenias (1907); Opiomania (1909); Manual de Psiquiatria (1921, 1925 e 
1938); Conceito Clínico das Parafrenias (1922) e Tendências Modernas da 
Psiquiatria (1925).

Pertenceu a inúmeras instituições médicas nacionais e internacionais. Ingres-
sou, em 21 de setembro de 1922, como membro titular da Academia Nacional de 
Medicina.

Henrique Britto de Belford Roxo faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 17 
de fevereiro de 1969, aos 91 anos de idade.
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CADEIRA NO 48 – FUNDADOR

Manoel Álvaro Velloso1

Manoel Álvaro Velloso nasceu em 3 de outubro de 1921. Graduou-se pela 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 
1945. Especializou-se em psiquiatria e foi convidado para ser professor assis-
tente dessa disciplina na UFRJ, sendo também professor na Escola de Serviço de 
Assistência Social.

Trabalhou por muito tempo e com denodo como psiquiatra da Casa de Saú-
de Dr. Eiras de Botafogo, sendo colaborador e diretor da Revista de Psiquiatria, 
Em 1962, foi indicado para assumir a primeira direção técnica da comunidade 
psiquiátrica da Casa de Saúde Dr. Eiras de Paracambi com 2.500 leitos. Em 1975, 
presidiu o Centro de Estudos dessa instituição. 

Sua atuação foi tão marcante na Casa de Saúde Dr. Eiras de Paracambi que 
teve a honra de ter seu nome dado a um dos pavilhões da instituição.

Também foi o fundador e diretor da Casa dos Idosos em Santa Teresa, bair-
ro onde residiu. Teve um �ilho cardiologista, Milton Monsores Velloso.

Manoel Velloso tornou-se cronista consagrado na imprensa do Rio de Ja-
neiro e vencedor de vários concursos literários, particularmente na modalida-
de de poesias. Também compôs canções populares muito louvadas. Seu poema 
“Obrigado Negro” foi musicado no disco “Outro Tempo, Outro Lugar” (1981) de 
Reginaldo Bessa.

De acordo com Marlene Castro Correia, especialista em literatura brasilei-

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelos acadêmicos José Caruso Madalena, Helio 
Begliomini, Gilberto Madeira Peixoto e Pedro Diniz de Araújo Franco, com redação se-
gundo estilo editorial do autor. A foto foi uma gentil contribuição do acadêmico José 
Caruso Madalena.

anoel Álvaro Velloso1
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ra, professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1993, 
Manoel Álvaro Velloso era “escritor versiprosa que se reputara imunizado contra 
o discurso bacharelesco, pela sua �lagrante vocação humorística e crítico-irônica, 
do real e da linguagem, incompatíveis com a in�lação oratória; enfrentara e do-
minara o real, manipulando-o como jogo, e fazendo do humor e da ironia uma 
linguagem de libertação. Em seus fragmentos publicados em jornais, combinava 
e�icazmente ludismo e humorismo (só o amor constrói, e onde estão os operá-
rios?)”.

Manoel Álvaro Velloso foi membro da Sociedade Brasileira de Médicos Es-
critores – Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sobrames – RJ). No boletim 
da Sobrames – RJ de 1991 está consignada sua poesia “Os Meus Leões” e o seu 
trabalho em prosa “Ser Velho”.

Em 26 de maio de 1989, tornou-se membro titular-fundador da cadeira no 48 
da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica de 
Henrique de Brito Belford Roxo.

É de sua lavra o livro Retalhos (poemas, 1983). De acordo com o acadêmi-
co da Abrames, José Caruso Madalena, seu amigo e contemporâneo da Casa de 
Saúde Dr. Eiras, “seus ‘Retalhos’ são estrofes de uníssona maviosidade, deslizan-
do no repouso eterno de um livro, compondo um belo poema de vida e �icção, 
humor e nostalgia, amor e amargor, transpirantes de uma poética �ilosó�ica do 
cotidiano, do factual dos tempos presentes”.

Ainda de acordo com José Caruso Madalena, Manoel Álvaro Velloso “faleceu 
estoicamente de câncer de pulmão no Rio de Janeiro, deixando, na história da 
Casa de Saúde Dr. Eiras, sua alma sorridente e amiga!”
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CADEIRA NO 48 – SEGUNDO OCUPANTE

Paulo Canella1

Paulo Roberto Bastos Canella nasceu em 25 de junho de 1935. É �ilho de 
Fiore Canella e de Loudes Maria Bastos Canella. Estudou no Colégio Batista do 
Rio de Janeiro. Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1961. Desde os tempos de estudante dedicou-se à 
ginecologia e obstetrícia, especializando-se nessas áreas após a sua graduação.

Em 1962, tornou-se assistente voluntário do Instituto de Ginecologia (IG) 
da UFRJ, onde, dois anos depois, galgou a condição de auxiliar de ensino. Em 
1971, fez sua livre-docência, tornando-se professor titular de ginecologia des-
sa tradicional instituição de ensino.

Dentre os cargos que ocupou na UFRJ salientam-se: diretor do departa-
mento de reprodução humana do Instituto de Ginecologia (1990-2002); chefe 
do departamento de ginecologia e obstetrícia (1990-1992); e vice-diretor do 
Instituto de Ginecologia (1991-1996).

Paulo Canella especializou-se também em sexologia, sendo professor de 
mestrado nessa área na Universidade Gama Filho (1986-2002) e chefe do ambu-
latório de sexologia no IG – UFRJ desde 1986 até os dias atuais.

Em 1996, cursou a pós-graduação em �iloso�ia contemporânea na Ponti�í-
cia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – Rio).

Na vida associativa atuou como membro da comissão permanente dos as-
suntos de comunicação e, posteriormente, como presidente (1976-1978) da 
Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro (Sgorj). Na Federação 

1. Os dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Paulo Roberto Bastos Canella 
e complementados pelo acadêmico Helio Begliomini, que também contribuiu com a foto. 
A redação seguiu estilo editorial do autor.

Paulo Canella1
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Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) foi secretá-
rio-geral (1978-1985) e membro de diversas comissões especializadas, perten-
cendo, atualmente, à comissão nacional de sexologia. Na Sociedade Brasileira 
de Estudos em Sexualidade Humana (Sbrash) foi secretário-geral e presidente 
(2007-2009).

Paulo Canella tem atuado como palestrante e responsável pela organização 
de diversos cursos. É autor e/ou coautor de tratados e livros, tais como Pré-Natal 
(1989); Reprodução Humana (1996) e Anticoncepção e Sexualidade – Um 
Guia Para Prevenir a Gravidez (2002). Desde 1965 tem reunido algumas cen-
tenas de trabalhos e capítulos de livros publicados no Brasil e exterior.

Em coautoria com a psicóloga Maria Thereza Maldonado escreveu Relação 
Médico-Cliente em Ginecologia e Obstetrícia (1988) e Recursos de Relacio-
namento para Pro�issionais de Saúde: A Boa Comunicação com Clientes e 
seus Familiares em Consultórios, Ambulatórios e Hospitais (2003).

Na literatura não-médica tem publicado diversos contos e crônicas nas re-
vistas Femina, Médico Moderno, Boletim da Sgorj, Revista Humanidades (Por-
tugal), dentre outras.

 Tornou-se, em 18 de novembro de 1995, o segundo ocupante da cadeira no 
48 da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), sob a patronímica 
de Henrique Brito de Belford Roxo.

São de sua lavra os livros Compadre Bastos (contos 1989, publicado tam-
bém em Portugal e estando, no Brasil, no prelo da 2a edição) e Mirabolâncias 
(contos, no prelo). 
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CADEIRA NO 48 –TERCEIRO OCUPANTE

Gilberto Madeira Peixoto1

Gilberto Madeira Peixoto nasceu aos 25 de junho de 1941, em Sabará (MG). 
É �ilho de José Hilário Peixoto e Luíza Madeira Peixoto.

Graduou-se, em 1964, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), ocasião em que recebeu o prêmio Oswaldo Cruz – me-
dalha de ouro – por ter-se destacado em 1o lugar durante o curso de medicina.

Especializou-se em medicina do trabalho pela UFMG, em 1973, e obteve o 
título pela Associação Médica Brasileira (AMB), em 1977. Especializou-se tam-
bém em saúde pública pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), em 1986.

Casou-se com a historiadora Suzana Maria Cruz Peixoto e desse conúbio 
nasceram dois �ilhos: Leonardo Cruz Peixoto, médico cirurgião, e Fabiano Cruz 
Peixoto, mestre em ciências da computação.

Dentre os cargos e funções desempenhados salientam-se: médico da Secre-
taria de Estado da Saúde de Minas Gerais por concurso público (1965-1994); 
médico da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (7/1965-2/2002), também 
exercendo a função de che�ia de setor de medicina do trabalho; professor da 
disciplina de pro�ilaxia, saneamento e saúde ocupacional do Departamento de 
Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG (1972); diretor 
do I e II cursos de especialização em medicina do trabalho (UFMG, 1973-1974); 
médico da Mesbla S/A (Belo Horizonte, 1974-1977); superintendente e di-
retor de saúde da Associação Bene�icente dos Empregados da Belgo-Mineira 
(Abeb), aposentando-se em 2006, e membro da câmara técnica de medicina 

1. Dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Gilberto Madeira Peixoto. A foto, 
obtida por ocasião de sua posse, em 27 de novembro de 2008, é contribuição do acadê-
mico Helio Begliomini. A redação seguiu estilo editorial do autor.

ilberto Madeira Peixoto1
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do trabalho do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais 
(2003-2004 e 2007-2009).

Gilberto Madeira Peixoto é membro das seguintes entidades: Associação Mé-
dica Brasileira (1964); Associação Médica de Minas Gerais; Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho (Anamt, presidente 1983-1985); Associação Mineira 
de Medicina do Trabalho (fundador e presidente 1977-1981); Instituto Mineiro 
de História da Medicina (fundador-titular em 1984, na cadeira no 78, e presi-
dente 1999-2002); Active Membership of Permanent Comission and International 
Association on Occupational Health (Icoh); Academia Nacional de Medicina do 
Trabalho (titular da cadeira no 10, 1991); Academia Mineira de Medicina (titular 
na cadeira no 1 e presidente 2009-2010); Instituto Histórico e Geográ�ico de Mi-
nas Gerais – IHGMG (efetivo, sendo vice-presidente 2007-2010); Instituto Histó-
rico e Geográ�ico de Santos (correspondente); Academia de Ciências e Letras de 
Conselheiro Lafayette (correspondente); Instituto Histórico e Geográ�ico de Sa-
bará (efetivo na cadeira no 22); Arcádia de Minas Gerais (efetivo na cadeira no 7, 
sendo vice-presidente 2008-2010); Membership of IWA – International Writers 
Association Fraternity (2007); Instituto Histórico e Geográ�ico do Alto Rio das 
Velhas (efetivo na cadeira no 22) e Academia Brasileira de Médicos Escritores – 
Abrames (cadeira no 48, 2008) sob a patronímica de Belford Roxo. 

Participou de 4 congressos internacionais e 146 nacionais. Frequentou 45 
cursos relacionados à medicina do trabalho e 24 outros referentes a áreas di-
versas. Publicou 20 trabalhos cientí�icos; proferiu 110 palestras e conferências 
e participou de várias mesas-redondas. 

Gilberto Madeira Peixoto recebeu 44 homenagens entre diplomas, placas e 
troféus, e dentre suas condecorações salientam-se: medalha de ouro da Anamt; 
medalha maçônica grau bronze “Duzentos Anos da Morte de Tiradentes” (1990); 
Mérito Legislativo Municipal da Câmara Municipal de Sabará (1996); Centená-
rio de Juscelino Kubitschek de Oliveira da Academia Mineira de Medicina e As-
sociação Médica de Minas Gerais (2002); medalha Santos Dumont do Governo 
do Estado de Minas Gerais; medalha de honra da Incon�idência do Governo do 
Estado de Minas Gerais (2006); medalha Israel Pinheiro do IHGMG (2006); colar 
evocativo ao Sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842 (Brigadeiro Rafael 
Tobias de Aguiar) da Polícia Militar do Estado de São Paulo (2006) e Palma Aca-
dêmica, maior distinção da Academia Mineira de Medicina (2007).

Gilberto Madeira Peixoto recebeu o prêmio Anamt com o trabalho “Contri-
buição ao Estudo Epidemiológico da Síndrome Dolorosa da Coluna Lombar em 
Trabalhadores da Indústria Siderúrgica” (3o lugar em tema livre, 1981) e o prêmio 
“27 de Julho” como destaque pro�issional nas atividades de prevenção de acidentes 
do trabalho, na qualidade de precursor da Associação Brasileira de Pro�issionais 
de Higiene e Segurança do Trabalho (Abraphset – São Paulo, 1983).

Gilberto Madeira Peixoto tem exercido as seguintes atividades extrapro�is-
sionais relacionadas à medicina e à ação social: membro da mesa administrativa 
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da Santa Casa de Misericórdia de Sabará (1966-2000 e 2006-2010); membro 
do conselho médico da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 
de Minas Gerais (Federasantas, a partir de 2005); membro do conselho da Cruz 
Vermelha Brasileira, Capítulo de Minas Gerais, e membro da diretoria da Cruz 
Vermelha Brasileira – �ilial de Minas Gerais (a partir de 2006 e, atualmente, 2o 
tesoureiro).
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CADEIRA NO 49 – PATRONO

Olavo Dantas1

1901-1997

Olavo Dantas Itapicuru Coelho nasceu em 5 de julho de 1901, em Vila Rica 
do Bom Jesus, Bahia. Era �ilho de José Dantas Itapicuru Coelho e de Maria Dantas 
Itapicuru Coelho. Estudou medicina, doutorando-se pela Universidade do Brasil, 
hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e, como foi o 1o colocado de 
sua turma, recebeu de prêmio uma viagem à Europa.

Fez o curso da Escola de Guerra Naval sendo classi�icado com o conceito 
“acima do normal”. Encantou-se pelo mar e, em 1932, ingressou no Corpo de 
Saúde da Armada, atingindo, numa perfeita carreira, o posto de vice-almiran-
te. Participou da 2a Guerra Mundial em inúmeros comboios e patrulhas, dando 
apoio naval à Força Expedicionária Brasileira. 

Fez carreira brilhante e viajou milhares de milhas. Na Marinha, ocupou inú-
meros postos, tais como o de diretor do Hospital Naval de Salvador; diretor de 
gabinete de identi�icação da Armada e, o maior deles, o de o�icial de saúde do Es-
tado Maior da Armada, com missão de che�ia de todos os serviços de saúde dos 
navios. O mar foi seu tema preferido e no devaneio das noites no mar escreveu 
muitas páginas literárias sobre ele.

Olavo Dantas publicou muitos livros, todos festejados pela crítica e por re-
nomados escritores pátrios. Escreveu ensaios, mas foi, sobretudo, grande poeta. 
Pertenceu à Academia Luso-Brasileira de Letras.

Dentre suas obras de poesia citam-se: Folhas de Acanto (1931); Lanternas 
do meu Caminho; A Ilha não Achada; A Alma das Horas (1958); Vida quase 
Saudade; Jardim dos Mirtos; Os Bandeirantes; e as suas três últimas obras, 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. 

Olavo Dantas1
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extraordinárias e consagradoras: O Val das Esmeraldas; Camões e a Armada 
Imortal e Mar das Caravelas – Epopeia do Mar.

Em prosa produziu: A Glória de Alberto de Oliveira (ensaio literário); Sob 
o Céu dos Trópicos (lendas, aspectos e curiosidades do Brasil, 1938); Gaivota 
dos Sete Mares (1940); O Romanceiro do Mar (1942); Nas Voltas do Mar. Os 
romances: Rosa do Mar Salgado (1946) e Damas do Naipe do Amor (1949), 
além de muitos outros editados com sucesso. 

Quando se reformou no serviço militar, adquiriu um apartamento em Petró-
polis (RJ) onde passou a residir com a família, integrando-se ao múnus cultural 
da cidade.

Foi diretor da Rádio Transmissora, atual Globo. Em 1969 foi eleito para 
a cadeira no 9 da Academia Petropolitana de Letras, que tem como patrono 
Alberto Torres. No ano de 1978 foi eleito presidente desse sodalício para o 
biênio 1978-1979 e reeleito para o biênio seguinte (1980-1981). A sua gestão 
foi pro�ícua e com marcantes realizações sob a perfeita coadjuvação do seu 
vice-presidente, Claudionor de Souza Adão. Não somente conseguiu junto ao 
governo municipal um espaço para a sede da Academia no Centro de Cultura, 
mas também mobiliou o espaço, criou um pequeno auditório e iniciou a reor-
ganização da biblioteca.

Olavo Dantas deixou Petrópolis na década de 80 e, na sua residência carioca, 
dedicou-se a escrever novos livros, assim como preparar a edição de inéditos, al-
guns dos quais não chegaram a ser publicados. Faleceu a 29 de outubro de 1997, 
aos 96 anos. Teve a honra de ser um dos dois patronos da Academia Brasileira de 
Médicos Escritores (Abrames) que receberam essa homenagem em vida.

O acadêmico Hélio Chaves consagrou-lhe um livro de crítica literária “Olavo 
Dantas – Poeta Universal”, editado em 1972, destacando sua poesia e predileção 
pelos temas marítimos. Olavo Dantas foi perfeito e clássico sonetista, e sua obra, 
de feitio camoniano, é a expressão maior de sua copiosa e brilhante carreira 
literária.
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CADEIRA NO 49 – FUNDADOR

Paulo Dias da Costa1

1917-1996

Paulo Dias da Costa nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 26 de junho de 
1917. Era �ilho de Manoel Dias da Costa e Edwiges Santa Grigoli.

Especializou-se em clínica médica, pneumologia e alergia. Atuou como mé-
dico militar na Aeronáutica, de 1943 a 1947, e no Hospital dos Servidores do 
Estado do Rio de Janeiro (HSE), de 1947 a 1968.

Fez aperfeiçoamento em �isiopatologia respiratória com o professor Paul 
Sadoul na Faculdade de Medicina de Nancy, França, o que lhe possibilitou difundir 
novos conceitos nessa área.

No �inal da década de 1950 organizou e che�iou o setor de pneumologia 
da clínica médica do HSE. Iniciou a utilização do pulmão de aço e da couraça 
toracoabdominal – aparelhos geradores de pressão negativa – nos casos de 
apneia prolongada e insu�iciência respiratória aguda consequentes de doenças 
neuromusculares, intoxicações medicamentosas, poliomielite bulbar, tétano e 
pós-operatórios. Introduzia-se nessa época a dosagem dos gases sanguíneos, 
possibilitando melhor controle da ventilação e equilíbrio ácido-básico dos pa-
cientes.

Paulo Dias da Costa desenvolveu muitas atividades em vários setores do 
Centro de Estudos e também ocupou cargos administrativos do HSE.

Dentre outros cargos e funções que exerceu destacam-se: sócio fundador, 
presidente (1951-1952 e 1966-1967) e 1o vice-presidente (1966-1968) da As-

1. Os dados foram contribuições dos acadêmicos Fábio Cupertino Morínigo e Helio Be-
gliomini. A foto foi gentilmente fornecida pelo acadêmico Fábio Cupertino Morínigo. A 
redação seguiu estilo editorial do autor.

Paulo Dias da Costa1
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sociação Brasileira de Alergia e Imunopatologia; e presidente do Sindicato dos 
Médicos do Rio de Janeiro (1958-1960).

Paulo Dias da Costa teve, igualmente, importante atuação universitária. Foi 
professor catedrático de clínica médica da Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) e da Faculdade de Medicina da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Apresentou a tese Da Asma (1962) para concurso de docência-livre de clí-
nica médica na Faculdade de Ciências da Universidade do Estado da Guanabara, 
hoje, Uerj, e a tese Pneumonias por Bacilo de Friedländer: Contribuição ao 
seu Estudo Clínico-Terapêutico (1964) para concurso de professor catedrático 
de terapêutica clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).

Na década de 1970 tornou-se professor titular de medicina tropical da Faculda-
de de Medicina de Vassouras (RJ), hoje, integrada à Universidade Severino Sombra.

Paulo Dias da Costa pertenceu também à Sociedade Francesa de Patologia 
Respiratória. Apresentou diversos trabalhos em congressos no Brasil e no exte-
rior, representando o Brasil em Portugal, Espanha e França.

Escreveu trabalhos em revistas nacionais e internacionais. No Brasil, pu-
blicou, em 1948, um dos estudos pioneiros sobre reações adversas, enfocando 
alergia associada à penicilina.

Dentre os artigos que escreveu como autor ou coautor, constando, a maioria 
na Biblioteca Nacional de Portugal, salientam-se: “As Manifestações Secundárias 
dos Antibióticos” (1957); “La Mort Dans L’Asthme” (1957); “Métodos Terapêuticos 
em Pneumologia” (1958); “Carcinoma de Células Alveolares” (1960); “Pneumo-
nia de Aspiração” (1962); “Guia Terapêutico das Principais Verminoses” (1972) e 
“Fístula Pancreática Interna: Tratamento com Nutrição Parenteral” (1985).

Em 1986, na Faculdade de Ciências Médicas da Uerj, Paulo Dias da Costa 
juntamente com os professores Ângelo B. Faillace de Oliveira e Ronaldo Gismon-
di propuseram, com sucesso, em associação com a empresa IBM (International 
Business Machines), a criação de um laboratório de pesquisas em informática 
envolvendo medicina e saúde.

Paulo Dias da Costa tornou-se, em 26 de maio de 1987, membro titular-
-fundador da cadeira no 49 da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(Abrames), sob a patronímica de Olavo Dantas.

Conjuntamente com Nelson Xavier e Percy Pereira dos Santos traduziu o 
livro “Interações Medicamentosas” de Philip D. Hansten (1989, 518 páginas).

Paulo Dias da Costa recebeu diversas honrarias que perpetuarão seu nome: 
1. An�iteatro Paulo Dias da Costa na Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense (UFF); 2. Prêmio Paulo Dias da Costa outorgado em con-
gressos da Sociedade de Clínica Médica do Estado do Rio de Janeiro; e Liga de 
Cardiologia Professor Paulo Dias da Costa da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Severino Sombra.

Paulo Dias da Costa faleceu em 26 de agosto de 1996, aos 79 anos.
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CADEIRA NO 49 – SEGUNDO OCUPANTE

Abilio Kac1

Abilio Kac nasceu em 1o de setembro de 1937, na cidade do Rio de Janeiro. 
Seus genitores foram Zacharjasz Kac e Sura Chawa Kac. Esposou Esther Kau-
fman Kac e teve três �ilhas: Gisele, Simone e Luciane, as quais lhe deram seis 
netos: Carina, Taissa, Fernanda, Bruna, Renato e Leonardo.

Formou-se em farmácia pela Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado 
do Rio de Janeiro, em 1960. Posteriormente, em 1964, concluiu o curso de medicina 
pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado da Guanabara.

Atuou na clínica médica, patologia clínica e laboratório de saúde pública. 
Trabalhou como patologista clínico no PA Bangu (1966-1968) e PAM Henrique 
Valadares (1968-1996). Che�iou o laboratório Diacom (Semeg – 1974-1977) e o 
laboratório CMS José Paranhos Fontenelle (1977-1989).

Exerceu a clínica médica no Hospital Salgado Filho (1968-1976) e no CMS 
João Barros Barreto (1988-1997).

Abilio Kac coordenou a campanha contra verminose na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1984, e o programa de atenção primária da saúde da Cruz Vermelha 
Brasileira, enfocando parasitoses intestinais de 1984-1988.

Foi presidente do Centro de Estudos CMS José Paranhos Fontenelle 
(1980-1989); do PAM Henrique Valadares (1989-1996); do CMS João Barros 
Barretos (1992-1994 e 1996-1997) e diretor cientí�ico do Cepamat (1991-1997).

Abilio Kac foi membro da banca examinadora, em 1988, de seleção para re-
sidência médica em medicina preventiva da Fundação Escola de Serviço Público; 

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Abilio Kac e redigidos se-
gundo estilo editorial do autor. Referência: Academia Brasileira de Médicos Escritores 
– Vinte Anos de História (2007) de Helio Begliomini.

Abilio Kac1
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presidente da comissão de ética médica do CMS João Barros Barreto (1989-1991) 
e fundador da biblioteca do PAM Henrique Valadares, em 1995.

Recebeu, em 1995, o título de benemérito pelo Conselho Nacional de Natu-
rologia de Culturas Integradas.

Suas atividades literárias e artísticas iniciaram-se, em 1952, como poeta, 
trovador, sonetista, compositor musical e artista plástico.

Publicou quatorze livros e vários trabalhos em antologias. Seus livros são: 
Poesia-Imaginação-Pensamento (1996); Um Poeta de Jaleco (1999); A Arara 
dos Ovos de Cristal (2000); Historinhas do Vovô Bibi – 1 (2000); Historinhas 
do Vovô Bibi – 2 (2001); Historinhas do Vovô Bibi – 3 (2001); Para a Eternidade 
(2001); Historinhas do Vovô Bibi – 4 (2002); A Multiplicação dos Brinquedos 
(2002); O Mistério no Último Metrô (2003); Para a Eternidade II (2003); As 
Verminoses de Joãozinho (2004), Historinhas do Vovô Bibi – 5 (2005) e Para 
a Eternidade III (2006). O livro A Multiplicação dos Brinquedos foi lançado na 
XI Bienal Internacional do Livro (Riocentro, 2003).

Abilio Kac conquistou mais de 280 premiações (troféus, medalhas, placas, 
diplomas e certi�icados) nas mais diversas categorias literárias e artísticas. Des-
tes, salientam-se 5 premiações que ocorreram em Portugal. Entre os principais 
troféus e medalhas merecem ser destacados: medalha “Nestor Victor” – X Salão 
da Poesia Ilustrada, 1992; medalha trovador “Adolfo Macedo” – Casa do Mestre 
– Magé – RJ, 2000; medalha “Stella Brasiliense” – Revista Brasília, 2001; meda-
lha do mérito “presidente Juscelino Kubitschek” – Revista Brasília, 2002; troféu 
“Marcos Andreani” – concurso de poesias do Cenáculo Brasileiro de Letras e Artes, 
2004; medalha do mérito acadêmico – Academia Brasileira de Estudos e Pes-
quisas Literárias, 2005; medalha “Assis Chateaubriand” – Falasp – Federação 
das Academias de Letras e Artes do Estado de São Paulo, e medalha “Thais 
Florinda” da Academia Nacional de Letras e Artes (2006).

Entre as honrarias recebidas destacam-se: “Amigo Honorário de Copaca-
bana” (Riotur, 1992); “Poeta Trovador do Século XX” (Casa do Mestre – Magé 
– RJ, 1999); “Poeta Maior – Adolfo Macedo” (Casa do Mestre – Magé – RJ, 2000); 
“Membro Honorário da Sobrames – RJ” (Sociedade Brasileira de Médicos Escri-
tores – Regional do Rio de Janeiro, 2005) e insígnia da “Ordem do Mérito Cultural 
e Cientí�ico Imperador Dom Pedro II” (Falasp – Academia de Letras da Manti-
queira – Estância de Águas de Lindoia, 2005), no grau de comendador.

Abilio Kac é membro titular das seguintes entidades: Academia Brasileira de 
Médicos Escritores – Abrames, tendo desempenhado as funções de 1o tesoureiro 
(2000-2001 e 2002-2003) e de presidente (2004-2005 e 2006-2007); Arcádia Bra-
sílica de Artes e Ciências Estéticas – Abrace (grande benemérito e diretor cultural); 
Sociedade Literária do Soneto – Solis (fundador); Academia Brasileira de Trova – 
ABT; Academia Internacional de Letras – AIL e Casa do Compositor Musical.

Seu nome está consignado, em verbete, na Enciclopédia da Literatura Con-
temporânea, Volume XI, da Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literá-
rias (2004-2005).
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CADEIRA NO 49 – TERCEIRA OCUPANTE

Janine Cynamon Ajzman1

Janine Cynamon Ajzman nasceu aos 22 dias do mês de junho de 1968, na 
cidade do Rio de Janeiro. Filha do sanitarista Szachna Eliasz Cynamon e da assis-
tente social Ida Cynamon, Janine possui duas irmãs gêmeas, Débora e Simone, 6 
anos mais velhas.

Estudou no Colégio Barilan, uma tradicional escola judaica trilíngue (por-
tuguês, inglês e hebraico), onde “construiu” uma sólida e verdadeira rede de 
amizades.

Desde criança, sempre sinalizou pelo desejo de ser médica. Muito carinhosa, 
solícita e com um enorme coração, estava sempre pronta a ajudar.

De sensibilidade muito apurada, Janine possui alguns talentos artísticos. 
Aos 10 anos ingressou na Escola de Música Vila Lobos, onde concluiu o curso 
de Iniciação Musical e Flauta Doce. Aos 6 anos, tocando violão, foi a mais jovem 
participante do Festival de Música Israeli2 no Clube Monte Sinai (RJ). Compôs 6 
músicas sendo uma delas selecionada para o Festival Nacional de Música Israeli 
(15 anos). Desde os 12 anos de idade tem escrito poesias. Por 14 anos estudou 
dança na Academia Isadora Duncan e durante 4 anos fez curso para ser profes-
sora-coreógrafa de dança israeli.

Aprovada no vestibular, viajou por um ano para Israel onde atuou como vo-
luntária em um Kibutz. Aprofundou seus conhecimentos humanos e fez cursos 
de Dinâmica de Grupo e Psicologia Evolutiva.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pela acadêmica Janine Cynamon Ajzman; 
complementados no último parágrafo pelo acadêmico Helio Begliomini e redigidos se-
gundo estilo editorial do autor.

2. Nota do autor: “Israeli” é um neologismo consignado no texto original.

Janine Cynamon Ajzman1
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Retornando ao Brasil, foi aluna de destaque na Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), sendo monitora de radiologia e de parasitologia clínica. Na dúvida 
sobre qual especialidade seguir, pensou em cirurgia pediátrica e radiologia, mas 
acabou optando por ginecologia e obstetrícia.

Formada em 1992, especializou-se no Instituto de Ginecologia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e fez mestrado, em obstetrícia, nessa 
mesma universidade. No ano 2000 defendeu a tese Valores Normais da Cir-
cunferência Cefálica do Feto, tendo sido aprovada com grau máximo. 

Especializou-se em colposcopia, ultrassonogra�ia e em reprodução huma-
na – infertilidade. Em 1997, foi convidada pela UFRJ para representá-la junto 
à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) num curso de perinatologia 
ministrado no Centro Latino-Americano de Perinatologia (Clap), no Uruguai.

Paralelamente à carreira pro�issional, nunca “esqueceu” de seus dons artís-
ticos. Participou de diversos festivais de dança israeli, primeiramente como 
bailarina e, posteriormente, como coreógrafa e júri. 

Casou-se, em 1992, com Márcio Ajzman, com quem tem duas �ilhas, Orly e 
Shirly.

Em 2004, resolveu organizar suas inúmeras poesias escritas desde a infância 
e lançou seu primeiro livro As Duas Flores do Meu Quarto, dedicado às suas 
duas �ilhas. Em continuidade ao seu projeto literário estão em desenvolvimento 
outros dois livros: As Flores Estão Crescendo e Ideologia e Fé.

Em 23 de novembro de 2007 ingressou na Academia Brasileira de Médicos 
Escritores (Abrames) como terceira ocupante da cadeira de no 49, tendo como 
patrono Olavo Dantas e seus antecessores Paulo Dias da Costa e Abilio Kac. Na 
ocasião, contava com 39 anos e se tornou o terceiro membro mais jovem a in-
gressar nesse sodalício. Na Abrames, Janine Cynamon Ajzman atuou como 1a 
tesoureira no biênio 2010-2011.
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CADEIRA NO 50 – PATRONO

Antonio Austregésilo Rodrigues de Lima1

1876-1960

Antônio Austregésilo Rodrigues de Lima nasceu em Recife – PE, em 21 de 
abril de 1876. Seus pais eram José Austregésilo Rodrigues Lima, advogado, e 
Maria Adelaide Feitosa Lima. Estudou no Colégio das Artes, em Recife, onde 
conheceu Tobias Barreto, participando, precocemente, do movimento literário 
e artístico da Escola de Recife. Aos 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para 
cursar a faculdade de medicina. Teve, entre seus mestres, Francisco de Castro, 
que exerceu grande in�luência sobre ele. Formou-se em 1899, defendendo a 
tese Estudo Clínico do Delírio. Foi o início de sua copiosa bibliogra�ia sobre 
doenças mentais. 

Em 1902, tornou-se médico da Santa Casa de Misericórdia. No governo do 
presidente Rodrigues Alves (1902-1906), integrou a equipe do professor Julia-
no Moreira, que assumira a diretoria de Assistência aos Alienados. Foi o seu 
reencontro com a neurologia, que veio a ser sua especialização. Em 1909, foi 
designado, pela congregação da faculdade de medicina, para professor substi-
tuto de clínica médica, patologia interna e clínica propedêutica. Em 1912, foi 
designado professor da recém-fundada cátedra de neurologia na Universidade 
do Brasil. Iniciou ali a sua grande obra de mestre, lançando no Brasil as bases de 
uma especialidade nova e criando a primeira escola de neurologia.

Antônio Austregésilo foi o fundador dos Arquivos Brasileiros de Medicina 
e dos Arquivos Brasileiros de Neurologia e de Psiquiatria. Representou o Bra-
sil em vários congressos internacionais de neurologia. Teve, outrossim, atuação 
política. Foi deputado federal por Pernambuco, de 1922 a 1930. Ingressou como 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto.

ustregésilo Rodrigues de
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membro titular da Academia Nacional de Medicina em 4 de setembro de 1903 
e foi seu presidente por três mandatos: 1934-1937; 1945-1947 e 1949-1951. 
Também exerceu a presidência da Sociedade Brasileira de Neurologia. 

Dentre outros cargos de destaque que ocupou e títulos que recebeu devem 
ser citados os de membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa; 
da Academia de Medicina de Paris e da Academia de Medicina de Nova York; 
membro honorário da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, da Socie-
dade Médica de Pernambuco, da Sociedade de Medicina do Rio Grande do Sul, da 
Sociedade de Medicina de Niterói e da Academia de Medicina de Buenos Aires; 
professor honorário da Faculdade de Medicina de Pernambuco e professor 
emérito da Universidade do Brasil.

Dentre as comendas recebidas salientam-se a medalha da Ordem de Santiago 
da Torre e Espada de Portugal; medalha da Ordem da Coroa da Romênia e me-
dalha da Legião de Honra da França. 

Além de numerosas obras de medicina e psicologia, escreveu ensaios que evi-
denciam as qualidades do escritor. Seu pendor literário foi para o Simbolismo.

Antônio Austregésilo Rodrigues Lima foi eleito para a Academia Brasileira de 
Letras em 29 de agosto de 1914, na sucessão de Heráclito Graça. Foi recebido 
pelo acadêmico Mário de Alencar em 3 de dezembro de 1914, sendo o terceiro 
ocupante da cadeira no 30. Exerceu a presidência desse silogeu no ano de 1939. 
Faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 23 de dezembro de 1960. 

São suas obras literárias: Manchas, prosa poética (1898); Palavras Acadê-
micas, discursos (1916); Pequenos Males, ensaio (1917); O Mal da Vida, ensaio 
(1920); Em Pernambuco, discursos e impressões de viagem (1920); Preceitos 
e Conceitos, ensaio (1921); Educação da Alma, ensaio (1921); Pessimismo 
Risonho, ensaio (1922); Livro dos Sentimentos, ensaio (1923); Meditações, 
ensaio (1923); Per�il da Mulher Brasileira, ensaio (1924); As Forças Curati-
vas do Espírito, ensaio (1926); O Meu e o Teu, Forças Psicológicas, ensaio 
(1932); Caracteres Humanos, ensaio (1933); Lições da Vida, ensaio (1934); 
Disciplina Espiritual, ensaio (1934); Ascensão Espiritual, ensaio (1934): 
Pensar, Sentir e Atuar, ensaio (1935); Viagem Interior (1935); Estátuas Har-
moniosas, ensaio (1940); Per�is de Loucos, estudos psicológicos (1943); Afeto 
e Inteligência, ensaio (1943); Moral Biológica, ensaio (1945); Da Biótica 
Humana, ensaio (1953) e Vidas Desgraçadas, romance (1950).

Suas obras em medicina e psicologia são: Estudo Clínico do Delírio, tese 
(1899); Clínica Neurológica, 3 volumes (1917, 1923 e 1945); Clínica Médica 
(1917); As Psiconeuroses (1933); Novas Aquisições no Domínio da Neuro-
logia (1934); L’Analyse Mentale dans les Psychoneuroses (1936); Patologia 
Mental (1948); Psicologia e Psicoterapia (1951).

Quase todas as obras de Antônio Austregésilo foram traduzidas para o 
espanhol. As obras completas foram publicadas em 10 volumes pela Editora 
Guanabara (1945-1947).
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CADEIRA NO 50 – FUNDADOR

Murillo Côrtes Drummond1

Murillo Côrtes Drummond nasceu na cidade do Rio de Janeiro às 11:30 horas do 
dia 14 de março de 1929. É �ilho de Victor Bazin Drummond, jornalista, e de Leony 
Côrtes Drummond, artista plástica. Fez seus estudos primários em sua cidade natal, 
no Colégio Divino Espírito Santo, e no Grupo 19 de Fevereiro, em Curitiba. Cursou o 
secundário no Instituto Superior de Preparatórios (Mabe) e no Colégio Andrews. 

Quando estudante do primeiro ano de medicina fez o Curso Preparatório 
para O�iciais da Reserva (CPOR – RJ) por dois anos na arma de artilharia, sendo 
declarado aspirante a o�icial, em 1948.

Graduou-se pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Bra-
sil, em 14 de dezembro de 1953. Especializou-se em neurocirurgia no Instituto 
de Neurologia da Universidade do Brasil, atual Instituto Deolindo Couto, assim 
como na Ponti�ícia Universidade Católica, Universidade de Paris (França), na 
Alemanha e na Ucla – University of California, Los Angeles (EUA).

Entretanto, já demonstrava interesse pela neurocirurgia desde o segundo 
ano da faculdade, quando, na Santa Casa da Misericórdia frequentava o serviço 
do dr. Paulo Niemeyer. Após a formatura continuou seu aprendizado neuroci-
rúrgico com o professor dr. José Rib Portugal e o neurológico com os professores 
dr. Deolindo Couto e dr. Antônio Rodrigues de Melo.

Murillo Côrtes Drummond foi neurocirurgião do Hospital de Pronto-Socorro, 
atual Hospital Souza Aguiar, logo após sua formatura até o ingresso, por con-
curso, como médico do corpo de saúde da Marinha brasileira, no posto de 1o 
tenente, em 1955.

1. Foto e dados foram gentilmente fornecidos pelo acadêmico Murillo Côrtes Drummond e 
redigidos segundo estilo editorial do autor.

Murillo Côrtes Drummond1
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Casou-se em 5 de novembro 1954, com Nara de Carvalho Drummond, psicó-
loga, de cujo conúbio nasceram quatro �ilhos e seis netos: Murilo, médico derma-
tologista; Marcelo, advogado; Aline Maria, engenheira eletrônica; Andréa Nara, 
engenheira civil; e os netos: Alessandra e Felipe de Rezende Chaves Drummond; 
Rafael e Thiago Drummond Pereira e Matheus e Gabriela Drummond Pereira.

Na Marinha foi chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital Central e, pos-
teriormente, criou o serviço de neurocirurgia no Hospital Naval Marcílio Dias. 
Exerceu também, esporadicamente, a che�ia da clínica neurológica de ambos os 
hospitais.

Em sua carreira militar fez o curso da Escola de Guerra Naval (1977) e da Es-
cola Superior de Guerra com apresentação de tese (1983). Ascendeu a todos os 
postos, tendo chegado ao almirantado, em 1983, quando assumiu a diretoria do 
Hospital Central da Marinha.

Na vida acadêmica Murillo Côrtes Drummond defendeu diversas teses gal-
gando a condição de doutor e livre-docente de neurocirurgia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); livre-docente da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (Uerj); professor titular em neurocirurgia do Instituto de Pós-Gra-
duação Médica Carlos Chagas; professor titular de neurocirurgia da Universida-
de Gama Filho (UGF) e professor titular de neurologia da Escola de Medicina de 
Volta Redonda (Unifoa). Apresentou tese também na Escola de Serviço Público 
do Estado da Guanabara.

Dentre as funções que ocupou destacam-se a de chefe do departamento de 
ensino do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas; vice-presidente e 
presidente por doze anos da fundação “General Dr. João Severiano da Fonseca”; 
chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital Estadual Getúlio Vargas, cargo 
obtido por concurso público no governo de Carlos Lacerda.

Murillo Côrtes Drummond é membro de diversas entidades: membro titular 
da Academia Brasileira de Neurocirurgia (atualmente emérito); membro titular 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (atualmente emérito); membro titular da 
Academia Brasileira de Neurologia (atualmente emérito); membro efetivo da 
Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro; membro da Associação dos Cirurgiões 
Militares dos Estados Unidos; membro do Colégio Internacional de Cirurgiões; 
membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (atualmente emérito); 
membro titular e fundador da cadeira no 50 da Academia Brasileira de Médi-
cos Escritores (atualmente emérito); membro titular da Academia Brasileira de 
Medicina Militar (atualmente emérito); membro honorário da Academia Ama-
zonense de Medicina; membro honorário da Academia Nacional de Medicina; 
membro titular da Sociedade de Neurocirurgia do Estado da Guanabara; sócio 
remido do Clube Naval; sócio do Clube Militar; sócio da Associação dos Diploma-
dos na Escola Superior de Guerra (Adesg); sócio da Associação dos Pro�issionais 
Liberais Universitários do Brasil (Aplub) e sócio do Grêmio Bene�icente dos O�i-
ciais do Exército (Gboex).
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Na Academia Brasileira de Medicina Militar foi orador o�icial em várias 
diretorias, além de ter ocupado a che�ia de departamento de cirurgia e partici-
pado de vários conselhos.

No Colégio Brasileiro de Cirurgiões dirigiu, em duas diretorias, a sessão de 
neurocirurgia. Presidiu por oito anos a Sociedade de Neurocirurgia do Estado da 
Guanabara e foi membro do conselho da Adesg, em duas diretorias.

Murillo Côrtes Drummond apresentou trabalhos em congressos no Brasil 
e no exterior; secretariou e presidiu sessões; participou de mesas-redondas e 
proferiu conferências.

Escreveu mais de cem trabalhos em periódicos e como capítulos de livros; 
redigiu diversos discursos proferidos como orador o�icial da Academia Brasilei-
ra de Medicina Militar ou em diversas oportunidades, quer como agradecimento 
em homenagens, quer prestando honras a homenageados.

Recebeu as seguintes condecorações: comendador da Ordem do Mérito Na-
val; comendador da Ordem do Mérito Militar; comendador da Ordem do Mérito 
Aeronáutico; medalha naval de Serviços Distintos; medalha Tamandaré; meda-
lha do Paci�icador; medalha Santos Dumont; cavaleiro da Ordem do Mérito Mi-
litar de França; medalha da Academia Brasileira de Medicina Militar e medalha 
da Associação dos Cirurgiões Militares dos Estados Unidos.

Deve ser ressaltado que, em 54 anos de pro�ícua carreira pro�issional, Murillo 
Côrtes Drummond foi o único neurocirurgião brasileiro a participar, ainda que 
indiretamente, da Guerra das Malvinas (Falklands), pois um militar da Marinha 
britânica, ferido por um estilhaço, na cabeça, durante a campanha, foi transfe-
rido em belonave britânica, especialmente para ser operado no Hospital Naval 
Marcílio Dias, tal o elevado conceito desfrutado pelo hospital e pelo serviço de 
neurocirurgia. A operação transcorreu com êxito absoluto. Em documento o�i-
cial ao ministro da Marinha, Sua Majestade britânica apresentou agradecimen-
tos e elogios ao cirurgião e sua equipe. 
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CADEIRA NO 50 – SEGUNDO OCUPANTE

Pietro Novellino1

Pietro Novellino nasceu na cidade Casaletto Spartano, província de Salerno, 
Itália, em 1933. É �ilho de Giuseppe e Angelina Novellino. Veio para o Brasil aos 
cinco anos de idade, residindo na cidade de Juiz de Fora.

Fez seus primeiros estudos no grupo escolar Duque de Caxias e o ensino 
médio no antigo ginásio e cientí�ico na Academia de Comércio de Juiz de Fora. 

Em 1952, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, 
atual Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ, UNI-RIO), concluin-
do em 1957. Como estudante foi interno, por concurso, da maternidade-escola da 
UFRJ (1957) e, no 6o ano, foi laureado com o prêmio Manoel Feliciano (diploma e 
medalha de ouro) por ter apresentado o melhor trabalho em cirurgia.

Pietro Novellino iniciou sua carreira docente na Escola de Medicina do Rio 
de Janeiro, atingindo todos os degraus do magistério: livre-docente (1971); doutor 
(1973) e professor titular de clínica cirúrgica (1993), após concurso público de 
provas e títulos com a tese Tireoidectomia nos Bócios Nodulares. Permaneceu 
nesse posto até 2003, quando recebeu o título de professor emérito.

Dentre outros títulos que obteve e cargos e funções que desempenhou, 
salientam-se: professor da 1a e 2a cadeiras de clínica cirúrgica da Faculdade 
de Medicina da UFRJ (1958-1961); professor da escola de enfermagem Luiza 
Marsillac da Ponti�ícia Universidade Católica (PUC, 1965); professor-adjunto da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (MG, 1972-1973); professor associado da 
PUC – RJ (1973-1980); preceptor de cirurgia endócrina do Hospital Municipal 
Souza Aguiar (1976) e Hospital Municipal Miguel Couto (1978); professor titular da 

1. Contribuição do acadêmico Helio Begliomini, texto e foto. Material obtido pessoalmente 
nos arquivos da insigne Academia Nacional de Medicina, na cidade do Rio de Janeiro.

Pi N lli 1
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Faculdade de Medicina da Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu (1980); 
professor do curso de pós-graduação em cirurgia vascular, cirurgia plástica e 
cirurgia da cabeça e pescoço do departamento de cirurgia geral e especialização 
da UNI-RIO (1981); professor responsável pelo setor de patologia da mama da 
UNI-RIO (1982-1987); professor responsável pelo curso de pós-graduação na área 
de cirurgia geral e professor-adjunto da disciplina de ginecologia da UNI-RIO 
(1987); professor titular, responsável pelo serviço de cirurgia geral e criador 
da residência médica nessa área do Hospital Universitário Gaff rée-Guinle da UNI-
-RIO; professor de cirurgia endócrina da 4a cadeira de clínica médica da UFRJ; 
chefe do serviço de cirurgia endócrina do Instituto Estadual de Endocrinologia e 
Diabetes, e professor e colaborador do curso de recuperação pós-operatória da 
Escola de Medicina da UFRJ. 

Na Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO) exerceu os cargos de pró-reitor 
acadêmico (1989), vice-reitor (1989-1992) e reitor (1992-1996 e 2000-2004). 

Ingressou, em abril de 1982, como membro titular da Academia Nacional 
de Medicina (ANM), na cadeira no 73, sob a patronímica de Hilário Soares de 
Gouvêa, na secção de cirurgia, com a monogra�ia Feocromocitomas e Seu 
Tratamento Cirúrgico. Nesse sodalício ocupou vários cargos da diretoria sa-
lientando-se: 2o secretário; diretor do museu; vice-presidente (2001-2003) e 
presidente (2003-2005 e 2009-2011).

Pietro Novellino é membro de diversas instituições: Sociedade Brasileira de 
Medicina e Cirurgia de Urgência (fundador e titular, 1961); Sociedade Brasileira 
de Hospitais (1964); Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora (MG 
– correspondente, 1966); Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC – titular, 1967, e 
emérito, 1999); Sociedade Brasileira de Endocrinologia (titular, 1968); Sociedade 
Brasileira de Angiologia (titular, 1974); Academia Fluminense de Medicina (titular, 
1981, e emérito, 2005); Sociedade Brasileira de Mastologia (titular, 1986); Socie-
dade Sul-Americana de Doenças da Tireoide (1987); Colégio Internacional de 
Cirurgiões (titular); Academia Brasileira de Medicina Militar (titular, 1988); 
Academia Brasileira de Educação (1995); Academia Brasileira de Médicos Es-
critores (Abrames – cadeira no 50, 2004); Academia Amazonense de Medicina 
(honorário); Real Academia de Medicina da Espanha (honorário e correspon-
dente) e Academia de Ciências da Sicília (Itália, titular).

Do ponto de vista administrativo, Pietro Novellino atuou no Conselho 
Superior do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac – efetivo, 
1993-1995); Conselho de Curadores do Colégio Pedro II (efetivo, 1993-1995); 
Conselho de Curadores da UNI-RIO (titular efetivo); Conselho Universitário da 
UNI-RIO (titular); Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub) e 
representante do Ministério da Educação no Estado do Rio de Janeiro. 

Pietro Novellino participou de mais de 220 congressos e jornadas no Brasil 
e no exterior; proferiu mais de 160 palestras e conferências e participou de 91 
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bancas examinadoras para interno, pós-graduando, mestrado, doutorado e pro-
fessor titular.

É autor e coautor de 81 trabalhos publicados no Brasil e no exterior, assim 
como de 8 capítulos de livros.

Pietro Novelino recebeu os seguintes prêmios: Manoel Feliciano (UFRJ, 
1957); Fernando Vaz (ANM, 1968); Brant Paes Leme (CBC, 1968); Rocha Vaz 
(ANM, 1981); Alberto Coutinho (1989); Personalidade Educacional do Ano e 
Dom Quixote.

Foi galardoado com as seguintes comendas: mérito Naval (comendador); 
mérito Professor Clementino Fraga Filho (1974); medalha Pedro Ernesto; meda-
lha Tiradentes; medalha honorí�ica da Academia Nacional de Medicina de França 
e da Academia de Medicina de Portugal; medalha do CBC pelos 40 anos dedicados 
ao ensino da cirurgia (2000); mérito Aeronáutico (comendador); Honra da In-
con�idência; benfeitor da Policlínica Geral do Rio de Janeiro (1984) e medalha 
do mérito comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld. 

Pietro Novellino recebeu os seguintes títulos: Cidadão Carioca (1974); 
Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro; Estrela de Real Grandeza 
(Juiz de Fora); Conselheiro Emérito do Conselho de Minerva da UFRJ (2001) 
e Cidadão Honorário da cidade de Juiz de Fora.



559

P A R T E  I I I

Apêndice



561

FOTOS PARA A POSTERIDADE

Por sugestão e insistência do acadêmico Helio Begliomini começou-se a rea-
lizar em novembro de 2007, na posse do acadêmico Daniel Pinheiro Hernandez 
(2008-2009) na presidência do sodalício, fotos anuais dos acadêmicos presentes 
nas Semanas da Abrames.

O tempo corre celeremente e, por vezes, não se percebem, não se registram e 
facilmente se esquecem detalhes, encantos e pessoas que por ele são famelica-
mente tragados. 

A ideia visava e visa não somente registrar para a posteridade os acadêmicos 
presentes nas Semanas da Abrames, como também fomentar a participação do 
maior número possível deles nessas tradicionais sessões magnas do silogeu. 

É com muita alegria que estão consignadas abaixo as fotos dos acadêmicos 
presentes nas Semanas da Abrames dos anos de 2007, 2008 e 2009. 

Ano de 2007

Local: An�iteatro nobre da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (23 de 
novembro de 2007).

Em pé da esquerda para a direita: Abilio Kac, Daniel Pinheiro Hernandez, Antonio de Oli-
veira Gutman, Evanil Pires de Campos, Tito de Abreu Fialho, Ronaldo Vieira de Aguiar, 
Marco Aurélio Baggio, Pedro Diniz de Araújo Franco, Djalma Lemos Mendonça, Helio 
Begliomini e Luiz Gondin de Araújo Lins.

Sentados da esquerda para a direita: Nelson Jacintho, Zilda Cormack, Marialzira Peres-
trello, Alcione Alcântra Gonçalves, Paulo César Alves Carneiro, Janine Cynamon Ajzman 
e Juçara Regina Viégas Valverde.
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Ano de 2008

Local: An�iteatro nobre Júlio Arantes Sanderson de Queiroz do Conselho Regional de 
Medicina do Rio de Janeiro (27 de novembro de 2008).

Em baixo, da esquerda para a direita: Omar da Rosa Santos; Paulo Cesar Alves Carneiro; 
Juçara Regina Viégas Valverde; Sergio Martins Pandolfo; Djalma Lemos Mendonça; Edi-
son Farias e Helio Begliomini.

Em cima, da esquerda para a direita: Gilberto Madeira Peixoto; Marco Aurélio Baggio; 
Janine Cynamon Ajzman; Damiel Pinheiro Hernandez; Zilda Cormack; Luiz Gondim de 
Araújo Lins; Tito de Abreu Fialho; Ronaldo Vieira de Aguiar; Abilio Kac; Fabio Cupertino 
Morínigo.

Observação: O acadêmico Antonio de Oliveira Gutman estava presente mas 
teve que se retirar antes da fotogra�ia o�icial e a acadêmica Marialzira Peres-
trello esteve no dia seguinte.
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Ano de 2009

Local: An�iteatro nobre Júlio Arantes Sanderson de Queiroz do Conselho Regional de 
Medicina do Rio de Janeiro (26 de novembro de 2008).

Em baixo, da esquerda para a direita: Cid José Carvalho Magioli, Paulo César Alves Car-
neiro, Abilio Kac, Djalma Lemos Mendonça, Zilda Cormack, Daniel Pinheiro Hernandez, 
Juçara Regina Viégas Valverde, José Carlos Serufo, Josyanne Rita de Arruda Franco e 
Gilberto Madeira Peixoto.

Em cima, da esquerda para a direita: Helio Begliomini, Arnaldo Saverio Mazza, Jani-
ne Cynamon Ajzman, Tito de Abreu Fialho, Marco Aurélio Baggio, Nelson Jacintho, Luiz 
Gondim de Araújo Lins, Antonio de Oliveira Gutman e Fábio Cupertino Morínigo.
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EMENTÁRIO

Este capítulo contém os endereços e as datas de nascimento, quando in-
formadas, dos atuais membros titulares e eméritos da Academia Brasileira de 
Médicos Escritores.

Os dados foram fornecidos inicialmente pela acadêmica Zilda Cormack, em 
julho de 2006, a pedido do autor. Entretanto, em várias cadeiras, logo após o 
nome do(a) respectivo(a) ocupante, onde se encontra o símbolo “Ω”, as informa-
ções enviadas (nome, endereço, CEP, telefones, etc.) foram confrontadas com 
o banco de dados pessoal do autor, ou com informações obtidas na internet, 
sendo complementadas e/ou modi�icadas, objetivando a sua devida atualização. 
Na lista original não havia nenhum endereço eletrônico dos acadêmicos.

De acordo com o Estatuto atual da Academia Brasileira de Médicos Escrito-
res – Abrames, de 1996, artigo 3o, parágrafo 2o, letras “b” e “c”, o membro titular 
poderá passar à condição de emérito se tiver completado 70 anos de idade ou 
tiver mais de 20 anos de participação na Academia. Para essa condição deverá 
manifestar seu desejo por escrito à diretoria e ser aprovado por maioria simples 
de votos (artigo 3o, parágrafos 3o e 4o). A passagem para a condição de emérito 
abre uma vaga em sua cadeira, facultando a outro candidato a possibilidade de 
ocupá-la. Nessa situação poderá votar e ser votado (artigo 3o, parágrafo 5o).

A relação abaixo está disposta por ordem crescente de cadeiras e se desti-
na a facilitar os contatos entre os membros, interagindo-os e tornando-os mais 
próximos e solidários nos ideais do sodalício.

Titulares

Cadeira no 1 – Sérgio Martins Pandolfo – Ω
Av. Governador José Malcher, no 960 – apto. 1101 – Nazaré 
66055-260 – Belém – PA
Tels.: res. (91) 3223-5179 – cons. (91) 3223-6655 – cel. (91) 9982-8691 
E-mail: serpan@amazon.com.br
Data de nascimento: 9/8/1939

Cadeira no 2 – Alcione Alcântara Gonçalves – Ω
Rua Mandaguaris, no 420 – Centro
17600-050 – Tupã – São Paulo
Tels.: res. (14) 3496-2073 – cons. (14) 3496-3828 – cel. (14) 9784-4604
E-mail: aag@clinicadombosco.com.br
Data de nascimento: 14/11/1943
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Cadeira no 3 – Omar da Rosa Santos – Ω
Rua Botucatu, no 71 – Grajaú
20541-340 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2238-2481 – cel. (21) 9643-4260
E-mail: omarrosa@bol.com.br
Data de nascimento: 20/5/1940

Cadeira no 4 – Simão Arão Pecher – Ω
Av. Senador Álvaro Maia, no 1563 – apto. 301 – Praça 14 de Janeiro
69020-210 – Manaus – AM
Tels.: (92) 3084-4614 – (92) 3232-4200 – cel. (92) 9112-4537
 (92) 3659-3305 – (92) 3084-4614
E-mail: simaopecher@yahoo.com.br 
Data de nascimento: 10/1/1944

Cadeira no 5 – Sérgio Salusse Bittencourt Sampaio – Ω
Rua Paissandu, no 200 – apto. 901 – Flamengo
22210-080 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2225-3725
E-mail: sergiorpbs@superig.com.br 
Data de nascimento: 26/1/1945

Cadeira no 6 – Juçara Regina Viegas Valverde – Ω
Rua Senador Vergueiro, no 228 – Bloco A, apto. 501 – Flamengo
22230-001 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: com. (21) 2516-2204 – res. (21) 3563-5835 – cel. (21) 9955-5835
E-mail: jucarareginavalverde@gmail.com; jucaravalverde@gmail.com 
Data de nascimento: 29/5/1948

Cadeira no 7 – Nelson Antonio Rodrigues – Ω
Av. Sernambetiba, no 6500 – apto. 2109 – Barra da Tijuca
22630-013 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: rec. (21) 2433-6338
E-mail: errnoftalmo@hotmail.com 
Data de nascimento: 9/3/1925

Cadeira no 8 – Daniel Pinheiro Hernandez – Ω
Rua José Mendonça Clark, no 55 – apto. 510 – Várzea
25953-560 – Teresópolis – RJ
Tels.: com. (21) 2742-9883 – res. (21) 2742-9221 – cel. (21) 9922-8843
E-mail: dpinheiroh@hotmail.com
Data de nascimento: 15/10/1954
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Cadeira no 9 – Jorge Alberto Costa e Silva – Ω
Av. Vieira Souto, no 250 – apto. 401 – Ipanema
22420-010 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2287-9351 – com. (21) 2539-2196 – cel. (21) 9985-6670
E-mail: jacs@vetor.com.br
Data de nascimento: 26/3/1942

Cadeira no 10 – José Carlos Serufo – Ω
Rua Ipatinga, no 28 – apto. 225 – Bairro Anchieta
30510-500 – Belo Horizonte – BH
Tels.: res. (31) 3281-1723 – cel. (31) 9105-7444
E-mail: serufo1@gmail.com
Data de nascimento: 2/9/1952

Cadeira no 11 – Arnaldo Saverio Mazza – Ω
Rua John Kennedy, no 267 – apto. 101 – Barra da Tijuca
22620-260 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: res. (21) 3256-4772 – cons. (21) 2578-6938 – (21) 3879-0017 
 cel. (21) 9794-7389
E-mail: arnaldo.mazza@gmail.com
Data de nascimento: 1/2/1950

Cadeira no 12 – Cid Jose Carvalho Magioli – Ω
Rua São Pedro da Aldeia, no 117 – Alto da Boa Vista
28970-000 – Araruama – RJ 
Tels.: res. (22) 2665-2928 – cons. (22) 2665-6320 – fax. (22) 2665-2928 
 cel. (22) 8802-6564
E-mail: cidmagioli@hotmail.com
cidmagioli@cremerj.org.br 
Data de nascimento: 19/3/1955

Cadeira no 13 – Walter Whitton Harris – Ω
Rua Henrique Schaumann, no 1180 – apto. 131 – Cerqueira César
05413-011 – São Paulo – SP
Tels.: (11) 853-6592 – fax. (11) 853-5316 – cons. (11) 3885-8535
E-mail: wwharris@gmail.com; wwharris@plugnet.com.br 
Data de nascimento: 23/10/1944
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Cadeira no 14 – Hugo Miyahira – Ω
Rua Visconde de Pirajá, no 550 – apto. 1315 – Ipanema 
22410-002 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2275-2535 – res. (21) 2239-1597 
cons. (21) 2265-1525 – (21) 2285-0892
E-mail: hugomiya@gmail.com; secretaria@sgorj.org.br
Data de nascimento: 25/9/1943

Cadeira no 15 – Ivo Hélcio Jardim de Campos Pitanguy – Ω 
Rua Dona Mariana, no 65 
22280-020 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2259-7707 – (21) 2537-5812
Data de nascimento: 5/7/1926

Cadeira no 16 – Nelson Jacintho – Ω
Rua Casimiro de Abreu, no 435 – apto. 101 – Vila Seixas
14020-060 – Ribeirão Preto – SP
Tels.: res. (16) 3636-6557 – cons. (16) 3636-0051 e (16) 3636-0605
 cel. (16) 9994-1941
E-mail: njacinto@convex.com.br
Data de nascimento: 1/7/1939

Cadeira no 17 – Edison Farias – Ω
Avenida Princesa Isabel, no 273 – apto. 802 – Copacabana
22011-010 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: res. (21) 2275-8623 – cons. (21) 2264-9348
Data de nascimento: 24/4/1928

Cadeira no 18 – Carlos Cezar de Almeida Miranda – Ω
Av. das Américas, no 4790 – sala 617 – Barra da Tijuca
22640-120 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: cons. (21) 3325-1694 – (21) 3326-2260 – cel: (21) 9986-8384
E-mail: ccezar@yahoo.com.br
Data de nascimento: 8/7/1946

Cadeira no 19 – Zilda Cormack 
Praia do Botafogo, no 58 – apto. 83 – Botafogo
22250-040 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2551-5812 – (21) 2551-7416
E-mail: zilda.cormack@gmail.com
Data de nascimento: 30/10
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Cadeira no 20 – Milton Hênio Netto de Gouveia – Ω
Rua Noel Nutels, no 184 – apto. 302 – Ponta Verde
57035-450 – Edi�ício Ilhas Maurithius – Maceió – AL
Tel.: cons. (82) 3223-6440 – res. (82) 3371-1710 – cel. (82) 9999-1906
E-mail: mhenio@ofm.com.br 
Data de nascimento: 6/5/1937

Cadeira no 21 – Grimaldo Carvalho
Rua Dias da Cruz, no 185 – sala 221 – Méier
20720-010 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2269-3080

Cadeira no 22 – Adonis Reis Lira de Carvalho – Ω
Av. Boa Viagem, no 3020 – apto. 501 – Boa Viagem
51020-000 – Recife – PE
Tel.: (81) 3325-3557
E-mail: adoniscarvalho@superig.com.br
Data de nascimento: 7/1/1928

Cadeira no 23 – Rigner Armentano Silva 
Ladeira Arco, no 75 – Barbalho
40301-146 – Salvador – BA
Tel.: cons. (71) 3242-0303 – res. (71) 3316-3522
Data de nascimento: 13/5/1925

Cadeira no 24 – Coracy Teixeira Bessa – Ω
Av. Araújo Pinho, no 503 – apto. 1604 – Canela
40110-150 – Salvador – BA
Tels.: (71) 3336-5637 – fax. (71) 3336-4396
E-mail: coracy-bessa@oi.com.br; stavroslevendakos@oi.com.br 
Data de nascimento: 24/11/1935

Cadeira no 25 – Marli Piva Monteiro – Ω
Av. Antônio Carlos Magalhães, no 10.034 – sala 121 C
41858-900 – Edi�ício Pituba – Parque Center – Salvador – BA
Tel.: (71) 3359-8474
E-mail: marlipiva@compos.com.br 
Data de nascimento: 27/2/1943
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Cadeira no 26 – Djalma Lemos Mendonça – Ω
Rua Almirante Guilhem, no 361 – apto. 103 – Leblon
22440-000 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2259-2372
E-mail: djalmamendonca@gmail.com
Data de nascimento: 26/8/1928

Cadeira no 27 – Marco Aurélio Baggio – Ω
Rua Ouro Preto, no 1523 – apto. 1602 – Santo Agostinho
30170-040 – Belo Horizonte – MG
Tels.: res. (31) 3335-9466 – cons. (31) 3337-6479
E-mail: marcoaureliobaggio@yahoo.com.br
Data de nascimento: 8/3/1943

Cadeira no 28 – Roberto Curi Hallal – Ω
Rua General Tasso Fragoso, no 33 – bl. 4 – apto. 102 – Lagoa 
22470-170 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: res. (21) 2538-2765 – (21) 2537-2407 – cons. (21) 2538-1828
 cel. (21) 9983-3014
E-mail: robertocuri@yahoo.com 
Data de nascimento: 14/10/1943

Cadeira no 29 – Renato Passos – Ω
Rua Mato Grosso, no 120 – Lagoa Santa
33400-000 – Belo Horizonte – MG
Tels.: (31) 3451-5333 – (31) 3681-0855 – cel. (31) 9106-5786
Data de nascimento: 28/7/1938

Cadeira no 30 – Ronaldo Vieira de Aguiar – Ω
Rua Outono, no 165 – apto. 101 – Carmo
30310-020 – Belo Horizonte – MG
Tels.: (31) 2515-8177 – (31) 3234-6901
 cel. (31) 9137-4186 – (31) 9982-8691
E-mail: rvieiraaguiar3@bol.com.br; gloriastarling@bol.com.br
Data de nascimento: 28/6/1937

Cadeira no 31 – Thereza Freire Vieira
Rua 29 de Agosto, no 177 – Jardim Morumbi
12060-410 – Taubaté – SP
Tel.: res. (12) 3621-3981 – cel. (12) 9744-7278
Data de nascimento: 4/4/1928
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Cadeira no 32 – Sara Riwka Erlich – Ω
Av. 17 de Agosto, no 1720 – Casa Forte
52050-590 – Recife – PE
Tels.: (81) 3265-0501 – cel. (81) 9971-9740
E-mail: sara.riwka@terra.com.br; www.sarariwkabrazerlich.psc.br
Data de nascimento: 23/8/1935

Cadeira no 33 – Helio Begliomini – Ω
Rua Bias, no 234 – Tremembé
02371-020 – São Paulo – SP
Tels.: cons. (11) 3531-6670 – res. (11) 2203-1176 – cel. (11) 9132-1740
E-mail: heomini.ops@terra.com.br
Data de nascimento: 21/3/1955

Cadeira no 34 – Luiz Gonzaga de Carvalho – Ω
Rua Macaé, no 323 – casa A – Bairro da Graça
31140-060 – Belo Horizonte – MG
Tels.: (31) 3421-8390 – (31) 9991-1594
E-mail: gluizcarvalho@ig.com.br 
Data de nascimento: 17/2/1941

Cadeira no 35 – Ítalo Suassuna
Rua Cândido Gafrré, no 8 – Térreo – Urca
22291-080 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2295-5926
Data de nascimento: 16/1/1931

Cadeira no 36 – Fábio Cupertino Morínigo – Ω
Rua Cosme Velho, no 354 – casa 2 – Cosme Velho
22221-090 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: res. (21) 2225-1382 – cel. (21) 9607-0479 
E-mail: morinigo@terra.com.br
Data de nascimento: 18/9/1935

Cadeira no 37 – Marialzira Perestrello – Ω
Rua Marquês de São Vicente, no 30 – apto. 604 – Gávea
22451-040 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2274-5087
E-mail: marialziraperestrello1@bol.com.br 
Data de nascimento: 5/3/1916
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Cadeira no 38 – Haroldo Jacques – Ω
Av. João Goulart, no 400 – apto. 402 – Vidigal
22450-242 – Rio de Janeiro – RJ 
Tels.: res. (21) 3874-5412 – cons. (21) 2522-2324 – (24) 2228-2289
 cel. (21) 9177-6655
E-mail: jacques.haroldo@gmail.com  
Data de nascimento: 9/8/1938

Cadeira no 39 – Dagoberto de Oliveira Sant`Anna e Sousa – Ω
Rua B, Quadra A, lote 4 – Condomínio Parque Costa Verde – Piatã
41650-120 – Salvador – BA
Tels.: cons. (71) 3399-7788 – (71) 3373-2828 
 res. (71) 3367-9237 – cel. (71) 9138-7584
E-mail: dagobertosouza@uol.com.br e dagosan2@hotmail.com
Data de nascimento: 9/6/1946

Cadeira no 40 – Meraldo Zisman
Rua Padre Inglês, no 406 – Boa Vista
50050-230 – Recife – PE
Tels.: com. (81) 3221-4001 – res. (81) 3231-3178
 cel. (81) 9973-3413
E-mail: meraldozisman@uol.com.br 
Data de nascimento: 5/10/1934

Cadeira no 41 – Josyanne Rita de Arruda Franco – Ω 
Rua Francisca Pereira Coutinho, no 290 – apto. 121 A – Vila Municipal
13201-100 – Jundiaí – São Paulo – SP
Tels.: com. (11) 4589-8801 – res. (11) 4521-6484
 cel. (11) 9937-6342
E-mail: josyannerita@gmail.com 
Data de nascimento: 21/2/1962

Cadeira no 42 – Aparício Carvalho de Moraes – Ω
Avenida Pinheiro Machado, no 3.217/3.227 – Bairro Embratel
78902-560 – Porto Velho – RO
Tels.: (69) 2225-3109 – (69) 2225-3035 – (69) 3222-4897 
 (69) 3224-4817 – cel. (69) 8115-8551
E-mail: aparicio.moraes@uol.com.br
Data de nascimento: 20/4/1950
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Cadeira no 43 – Luiz Giovani – Ω
Rua Lisboa, no 518 – apto. 73 – Jardim América
05413-000 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3062-5490
E-mail: giovani@inin.com.br
Data de nascimento: 20/3/1945

Cadeira no 44 – Josemar Otaviano de Alvarenga – Ω
Rua Professora Vicentina Barreto, no 85 – Planalto
31720-270 – Belo Horizonte – MG
Tels.: res. (31) 3453-8026 – cons. (31) 2125-0500 – cel. (31) 8726-3373
E-mail: alvarengajosemar@hotmail.com
Data de nascimento: 17/4/1948

Cadeira no 45 – Paulo Cesar Alves Carneiro – Ω
Rua Assis Brasil, no 86 – apto. 1001 – 10o andar – Copacabana
22030-010 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: com. (21) 2263-2804 – res. (21) 2541-3906
E-mail: pcacarneiro@globo.com 
Data de nascimento: 18/10/1955

Cadeira no 46 – Leila Maria Campos Jordão – Ω
Rua Conde de Bon�im, no 261 – apto. 301 – Tijuca
20520-051 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: cons. (21) 2234-7770 – res. (21) 2567-0885 – (21) 9637-7778
E-mail: lebroai@uol.com.br; leilajordao@uol.com.br 
Data de nascimento: 8/6

Cadeira no 47 – Demócrito Jonathas de Azevedo1 – Ω
Rua Olinda, no 363 – Palmeiras
28911-240 – Cabo Frio – RJ
Tel.: (22) 2643-0071
E-mail: djazevedo1934@hotmail.com
Data de nascimento: 5/12/19341

1. Nota fornecida pelo presidente Abilio Kac: O acadêmico Demócrito Jonathas de Aze-
vedo �icou afastado do sodalício por muitos anos. De acordo com o Estatuto vigente de 
1996, artigo 3o, § 7o, o acadêmico que deixar de frequentar as reuniões da Academia ou 
deixar de contribuir anualmente para a manutenção da entidade, sem justi�icativa, pas-
sará a pertencer a um quadro complementar, não podendo votar nem ser votado, e sua 
cadeira será considerada vaga.
Assim, por decisão da diretoria, alicerçada no Estatuto, o acadêmico passou a pertencer a 
um quadro complementar. Muitos anos depois, o acadêmico contatou a diretoria e mani-
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Cadeira no 47 – Evanil Pires de Campos – Ω
Rua João Miguel Rafael, no 350 – Vila Santa Terezinha
18602-220 – Botucatu – SP
Tel.: (14) 3815-4241
E-mail: btclaipi@terra.com.br
Data de nascimento: 6/1/1939

Cadeira no 48 – Gilberto Madeira Peixoto – Ω
Rua Ascânio Bulamarque, no 168 – Mangabeiras
30315-030 – Belo Horizonte – MG
Tels.: res. (31) 3207-4576 – cel. (31) 9113-0313
E-mail: madeira.peixoto@gmail.com 
Data de nascimento: 

Cadeira no 49 – Janine Cynamon Ajzman – Ω
Praça Eugênio Jardim, no 35 – Copacabana
22051-010 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: res. (21) 2547-5232 – com. (21) 2236-1799 – cel. (21) 8742-0015
E-mail: drajanine@superig.com.br 
Data de nascimento: 22/6/1968

Cadeira no 50 – Pietro Novellino – Ω
Av. Atlântica, no 1.880 – 10o andar
22021-001 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2548-5703 – (21) 2548-6190 – cel. (21) 9983-6298
E-mail: pietro.novellino@hotmail.com
Data de nascimento: 12/1/1933

festou forte desejo de voltar ao convívio da entidade, no quadro efetivo, com superação dos 
entraves pendentes. A diretoria estudou a delicada questão e achou por bem readmiti-lo.
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EMÉRITOS

Abilio Kac – Ω
Rua Marquês de São Vicente, no 37 – apto. 401 – Gávea 
22451-041 – Rio de Janeiro – RJ 
Tels.: res. (21) 3874-3248 – cel. (21) 9837-9696 
Data de nascimento: 1/9/1937

Antônio Cyrillo Gomes
Rua Henrique Barbosa de Amorim, no 158 – Jardim Guanabara
21931-270 – Ilha do Governador – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 3393-2109 – (21) 2462-1919
E-mail: dr.cyrillo@br.inter.net 
E-mail: anacgvianna@bol.com.br – Ana Regina Cyrillo Gomes Vianna
Data de nascimento: 8/7/1926

Carlos Luiz Campana – Ω
Rua Altino Arantes, no 1.155 – Jardim Sumaré
14025-030 – Ribeirão Preto – SP
Tel: (16) 3635-8685
Data de nascimento: 18/9/1930

Flerts Nebó – Ω
Rua Alves Guimarães, no 251 – Pinheiros
05410-000 – São Paulo – SP
Tels.: res. (11) 3062-9887 – cel. (11) 9161-6801
E-mail: �lerts@plugnet.com.br 
Data de nascimento: 9/9/1920

José Caruso Madalena – Ω
Rua Sloper, no 136 – Alto Teresópolis
25959-310 – Teresópolis – RJ
Tels.: (21) 2642-0829 – (21) 2642-1134
Data de nascimento:

Luiz Gondim de Araújo Lins – Ω
Rua Sá Ferreira, no 152 – apto. 403 – Copacabana
22071-100 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2287-8244 – cel. (21) 9185-4972
Data de nascimento: 19/8/1933
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Murillo Côrtes Drummond – Ω
Praça Antonio Callado, no 175 – apto. 302
Condomínio Mundo Novo
22793–084 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2431-2731 – (21) 2265-5154 – (21) 2245-5601
E-mail: mudrum@terra.com.br 
Data de nascimento: 14/3/1929

Pedro Diniz de Araújo Franco – Ω
Rua Professor Valadares, no 193 – apto. 801 – Grajaú
20561-020 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: res. (21) 2576-9651 – (21) 2576-8447 – cel. (21) 9363-8436
E-mail: pedrofra@centroin.com.br
Data de nascimento: 15/3/1935

Tito de Abreu Fialho – Ω
Rua General Cláudio, no 210 – Marechal Hermes
21610-430 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: com. (21) 390-0854 – (21) 3350-8826
Data de nascimento: 30/12/1923

QUADRO SUPLEMENTAR

Antonio de Oliveira Gutman – Ω
Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, no 174 – apto. 702 – Copacabana
22030-040 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: res. (21) 3816-7172 – cons. (21) 2510-6349
 cel. (21) 8877-2236
E-mail: antoniogutman@hotmail.com.br
Data de nascimento: 24/1/1949

Francisco Michielin – Ω
Rua Dom Montaury, no 1215 – apto. 51 
95020-190 – Caxias do Sul – RS
Tels.: (54) 3221-1777 – (54) 3223-6036 – (54) 3221-2113
 cel. (54) 9943-0491 – Gramado: (54) 3282-6684
E-mail: franmdc@terra.com.br
Data de nascimento: 17/7/1943
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Hervé Martins Machado – Ω
Rua Siqueira Campos, no 43 – s. 516
Copacabana – Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 2255-7496
Data de nascimento: 11/2/1944

João Marcos de Oliveira – Ω
Rua Anequirá, no 146 – Cordovil
21215-440 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: cons. (21) 3252-0264 – cel. (21) 9394-9901
E-mail: drjmoli@yahoo.com
Data de nascimento: 29/2/1944

Paulo Roberto Bastos Canella – Ω
Residência: Rua General Dionísio, no 38 – apto. 404 – Humaitá 
22271-050 – Rio de Janeiro – RJ 
Tels.: (21) 2286-4733 – (21) 2266-3546 – cel. (21) 9794-1815
E-mail: canella@gineco.ufrj.br 
Data de nascimento: 25/6/1935

Régis Cavini Ferreira – Ω
Rua Maranhão, no 620 – 11o andar – Higienópolis
01240-000 – São Paulo – SP 
Tels.: (11) 3666-1428 – (11) 3666-7970 – cel. (11) 9931-7728
E-mail: rcavini@uol.com.br e  rcavini@gmail.com
Data de nascimento:

Umberto Perrotta – Ω
Rua Sousa Lima, no 324 – apto. 801 – Copacabana
22081-010 – Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 2522-5498
E-mail: pepita@globo.com
Data de nascimento: 22/3/1924
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Evanil Pires de Campos (Posse: 24/11/2000, cadeira no 47) ......................................................529

F
Fábio Cupertino Morínigo (Posse: 27/11/2008, cadeira no 36) .................................................424
Fernando Magalhães (Patrono da cadeira no 19) .............................................................................280
Fernando Estellita Lins (Posse: 26/5/1989, cadeira no 35) .........................................................411
Flamínio Fávero (Patrono da cadeira no 32) .......................................................................................383
Flerts Nebó (Posse: 26/5/1989, cadeira no 39) .................................................................................448
Floriano de Lemos (Patrono da cadeira no 36) .................................................................................415
Francisca Praguer Fróes (Patronesse da cadeira no 24) ................................................................313
Francisco de Castro (Patrono da cadeira no 46) ...............................................................................514
Francisco Michielin (Posse: 26/5/1989, cadeira no 16) .................................................................261
Francisco Pinheiro Guimarães (Patrono da cadeira no 34) .........................................................403

G
Gastão Cruls (Patrono da cadeira no 31) ..............................................................................................372
Gilberto Madeira Peixoto (Posse: 27/11/2008, cadeira no 48) ..................................................540
Grimaldo Carvalho (Posse: 22/11/1996, cadeira no 21) ...............................................................296

H
Hamilton de Lacerda Nogueira (Patrono da cadeira no 45) ........................................................505
Haroldo Jacques (Posse: 20/11/1998, cadeira no 38) .....................................................................442
Helio Begliomini  (Posse: 26/5/1989, cadeira no 33) ....................................................................396
Henrique Belford Roxo (Patrono da cadeira no 48) ........................................................................533
Hervé Martins Machado (Posse: 26/5/1989, cadeira no 13) .......................................................236
Hilário Soares de Gouveia (Patrono da cadeira no 16) ..................................................................257
Hilton Rocha  (Posse: 26/5/1989, cadeira no 8) ................................................................................187
Hugo Miyahira (Posse: 21/11/1997, cadeira no 14) ........................................................................244
Humberto Gueiros (Posse: 26/5/1989, cadeira no 17) ...................................................................272
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Inaura Carneiro Leão (Posse: 18/11/1995, cadeira no 22) ..........................................................304
Ítalo Suassuna (Posse: 23/11/2001, cadeira no 35) .........................................................................413
Ivo Pitanguy (Posse: 18/11/1995, cadeira no 15) .............................................................................251

J
Jacques Houli (Posse: 26/5/1989, cadeira no 21) .............................................................................293
Janine Cynamon Ajzman (Posse: 23/11/2007, cadeira no 49) ....................................................549
Jayme Regallo Pereira (Patrono da cadeira no 39)...........................................................................445
Jean Claude Nahoum (Patrono da cadeira no 44) .............................................................................497
João Guimarães Rosa (Patrono da cadeira no 30) ............................................................................364
João José Buarque Lima (Patrono da cadeira no 5) .........................................................................153
João Peregrino Júnior (Patrono da cadeira no 38) ...........................................................................436
João Marcos de Oliveira (Posse: 18/11/1995, cadeira no 43) .....................................................493
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Jorge de Lima (Patrono da cadeira no 22) ............................................................................................298
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José Antonio de Abreu Fialho (Patrono da cadeira no 3) ..............................................................132
José Carlos Serufo (Posse: 27/11/2009, cadeira no 10) .................................................................211
José Caruso Madalena (Posse: 26/5/1989, cadeira no 43) ...........................................................488
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M
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Mateus Vasconcelos (Patrono da cadeira no 1) .................................................................................117
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Nelson Antonio Rodrigues (Posse: 20/11/2004, cadeira no 7) ..................................................182
Nelson Jacintho (Posse: 24/11/2006, cadeira no 16) ......................................................................263
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Pedro Nava (Patrono da cadeira no 7) ...................................................................................................171
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T
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U
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V
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Zilda Cormack (Posse: 26/5/1989, cadeira no 19) .........................................................................282
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