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Senhor Presidente do Conselho Regional de Medicina 
do Maranhão, Abdon Murad, senhor Presidente do Sin-
dicato dos Médicos do Maranhão, Adolfo Paraiso, senhor 
Presidente da Associação Médica do Maranhão, Mauro 
César Oliveira, senhor Presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico do Maranhão, Euges Lima, senhor Consul da 
França no Maranhão, José Jorge Leite Soares, ilustríssimos 
Confrades e Confreiras da Academia Maranhense de Medi-
cina, familiares dos Acadêmicos e Acadêmicas.

O gáudio esta noite fica por conta da posse da Diretoria 
desta Academia Maranhense de Medicina, eleita para o biê-
nio 2016/18, que tenho a honra de presidir pela quarta vez 
consecutiva, sempre utilizando o lema “continuidade sem 
continuísmo e permanente inovação e trabalho”. Assim vos 
afirmo que, bem longe dos efeitos midiáticos, importa-nos 
mais estarmos cônscios de que aqui temos realizado em 
conjunto com os ilustres pares da Diretoria um trabalho sério 
e sistemático de estruturar nossa Academia, inserindo-a nos 
cenários maranhense e nacional. Assim, agradecemos pela 
confiança que foi depositada pelos Confrades e Confreiras 
na Diretoria ora empossada.

A atual Diretoria e todas que nos antecederam, com 
o apoio de todos os Acadêmicos e Acadêmicas, escreveu 
uma pagina importante na história de nossa Academia com 
a  implantação e estruturação da sede definitiva, da elabo-
ração dos Anais, da  criação da  Bandeira da Academia, 
do resgate de acontecimentos históricos dos 404 anos da 
Medicina do Maranhão, da realização de três Congressos 
Médicos, com a participação de renomados médicos do 
Brasil e do Maranhão, de profissionais de saúde de outras 
áreas, de estudantes, e com média de seis mil congressistas 
em cada Congresso. Conseguimos que fosse aprovada uma 
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Lei Estadual, que institui a Medalha do Mérito da Saúde Pú-
blica do Maranhão, tendo sido agraciados “in memoriam” 
três ilustres médicos maranhense e também dois ilustres 
médicos maranhenses de renome nacional. Elaboramos e 
aprovamos o novo Estatuto, que, inclusive, ampliou nossas 
Cadeiras de quarenta para cinquenta. Assim, cremos que 
nesse novo mandato, se continuarmos a ter o apoio dos 
Confrades e Confreiras deste sodalício, será o momento de 
cuidarmos da Revista Médica do Maranhão, para publicação 
de nossos trabalhos científicos, e de um maior intercâmbio 
com os estudantes de Medicina das Faculdades existentes 
no Maranhão, por meio de simpósios, jornadas e seminários 
e de homenagearmos ilustres médicos maranhenses que 
emprestaram toda uma vida ao profissionalismo médico, 
lutando pela vida de seus pacientes.

O filósofo grego Aristóteles, ao longo do Órganon, 
conjunto das obras sobre lógica do Corpus Aristotelicum, 
acaba tipificando quatro espécies de discurso, segundo sua 
finalidade, ordenando-os segundo o grau de rigor que o 
método produz. O discurso lógico,  o discurso dialético, o 
discurso retórico e o discurso poético. 

Dessarte, invocando a indulgência dos Confrades e 
Confreiras e dos ilustres convidados aqui presentes, que por 
mais de uma vez têm servido para roborar a coragem vaci-
lante do orador, que ousa expor-se desafrontadamente neste 
auditório ao juízo dos que o ouvem, para afirmar que dentre 
as classificações de Aristóteles, me permito pronunciar-me, 
neste momento, utilizando um discurso dialético, em razão 
da proposição da quebra de alguns paradigmas históricos, 
os quais creio ter chegado o momento de serem mudados, 
ou reformulados, consoante passo a enumerá-los:
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O primeiro deles é a necessidade de uma ampla refor-
ma no ensino médico no país. Formar profissionais para 
atuarem no Sistema Único de Saúde sempre foi um desafio. 
Trazer ao campo do real, da prática do dia a dia de profis-
sionais, usuários e gestores mostra-se fundamental para a 
resolução dos problemas encontrados na atenção à saúde e 
para a qualificação do cuidado prestado aos usuários desse 
sistema no país. A mudança na formação acadêmica de 
estudantes e professores do campo da saúde também tem 
se revelado necessária. Historicamente existe uma gama 
de propostas de educação na saúde para profissionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS), nos últimos anos, princi-
palmente a possibilidade de inserir metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem em seu contexto, a par da integração 
ensino-serviço-comunidade, na matriz curricular do Cur-
so de Medicina. Para isso, discutimos a necessidade de 
aproximar a formação dos profissionais de saúde das reais 
necessidades dos usuários e do sistema, levando em conta 
a realidade epidemiológica e social do Brasil. Isso requer 
mudanças institucionais, profissionais e pessoais difíceis, 
lentas, conflituosas e complexas. O significado da formação 
e a qualificação do cuidado devem estar presentes nos pro-
cessos educativos para os profissionais de saúde. O ideal de 
profissional que queremos para o nosso Sistema de Saúde 
pode ser atingido se reconhecermos as necessidades e o 
poder criativo de cada um, ouvir o que cada um tem para 
dizer e refletir sobre a prática profissional inicial¬mente 
cheia de valores e de significados, os quais, muitas vezes, se 
perdem pelo caminho. Precisamos recuperar esses valores 
em nossos espaços de tra¬balho, nos centros formadores, 
nas universidades. Este é o nosso desafio. Essa proposta, que 
fique bem claro, não é contra as especialidades médicas. 
Elas devem ser oportunizadas, por meio das Residências 
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Médicas, cujas ofertas precisam expandir-se, aos egressos 
desses Cursos de Medicina;

O segundo. Creio que está na hora de revermos algumas 
normas operacionais do Sistema Único de Saúde, sem ferir 
os seus princípios e diretrizes. Infelizmente ouso dizer, que 
o SUS foi estruturado na lógica da doença e não da saúde, 
em detrimento da promoção e da prevenção das doenças, 
pois muito embora a integralidade da atenção à saúde seja 
um dos seus princípios norteadores, na prática do dia a dia, 
isso não ocorre na sua operacionalização. O resultado é que 
não conseguimos evitar a ocorrência de muitas doenças, ou 
mesmo diagnosticá-las e tratá-las precocemente em nível 
ambulatorial, o que gera altas taxas de internação e de pro-
cedimentos médicos de alta complexidade, de alto custo, 
levando a essa crise de financiamento da saúde, a tal ponto 
que, por exemplo, pacientes em tratamento de quimiotera-
pia em algumas cidades do Brasil tiveram seu tratamento 
suspenso  por falta de quimioterápicos, ao que se soma a 
necessidade de profissionais especializados, dos quais nem 
sempre dispomos.

O terceiro. A judicialização da saúde. Hoje temos em 
curso em nossos tribunais, mais de 300 mil ações judiciais, 
algumas de extrema justeza, mas outras tantas que precisam 
ser melhor analisadas e que deveriam ter merecido um 
parecer de uma junta ou grupo médico especializado, evi-
tando-se a “judicialização clínica” de altíssimo custo e que 
sacrifica os já escassos orçamentos da saúde, atuando em 
feedback, para o agravamento da crise financeira da saúde e 
ou beneficiando uns poucos em detrimento do sacrifício da 
maioria. Ou seja, nas recorrentes discussões judiciais acerca 
da garantia do mínimo existencial diante do princípio da re-
serva do possível, é atualmente inexpressiva a participação 
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da classe médica;

Por último, o modo utilizado, com raras exceções, 
para homenagear pessoas, que a meu ver deveria restrin-
gir-se àqueles que se destacaram em vida, ou pelo mérito 
intelectual, ou pela forma brilhante e competente com que 
exerceram sua profissão ou pelas ações comunitárias que 
desenvolveram. Melhor, portanto, que sigamos ao fazer re-
feridas homenagens, o Conselho do Marques de Pombal ao 
seu sobrinho Capitão General Joaquim de Melo e Póvoas, 
nomeado Governador Geral do Maranhão: “Só três Divin-
dades sei que pintaram os antigos com os olhos vendados, 
sinal de que não eram cegos, mas que eles as faziam e 
adoravam; há um Pluto, Deus da riqueza; um Cupido, Deus 
do amor; e uma Astréia, Deusa da justiça. Negue V. Exª 
culto a semelhantes Divindades, e nunca consinta que se 
lhes erijam templos e se lhes consagrem votos pelos oficiais 
de El-Rei, porque é prejudicial em quem governa riqueza 
cega, amor cego e justiça cega”. Durante quatro séculos, 
por exemplo, a Medicina do Maranhão, ficou devedora de 
prestar uma homenagem ao cirurgião francês Dr. Thomas 
De Lastre, dando-lhe por exemplo, o nome de um dos 
nossos hospitais, ou mesmo de um centro cirúrgico de uma 
Unidade de Saúde, ou de um logradouro público, pois São 
Luís, capital do Estado do Maranhão, há de ter sido, sem 
dúvida, a única de nossas capitais que em tempo tão remoto 
contou com a presença de um médico, o cirurgião francês 
Tomas de Lastre, entre os que testemunharam sua fundação 
pelos franceses em 1612 (Meireles.M.M. Dez Estudos His-
tóricos. 1994.A.M.;). No período que esteve entre nós, de 
1612 a 1615, deixou um grande exemplo de humanização 
da medicina, ao atender no Forte Santa Maria (Icatú-MA) os 
portugueses feridos na batalha de Guaxenduba (Pianzola. 
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M.  Les Perroquets Jaunes- De Français à la conquête du 
Brésil. Ed. Alhambra 1991).    

De igual monta, o mesmo ocorreu em relação ao médi-
co maranhense César Augusto Marques, Patrono da Cadeira 
nº 09 desta Academia, Doutor em Medicina pela Faculdade 
de Medicina da Bahia. Cavaleiro da Real Ordem Militar 
Portuguesa de Nosso Senhor Jesús Cristo e da Imperial Or-
dem da Rosa. Membro do Instituto Histórico, Geográfico e 
Etnográfico do Brasil. Autor do DICIONÁRIO HISTÓRICO E 
GEOGRÁFICO DA PROVÍNCIA DO MARANHÃO. (São Lu-
ís-Maranhão. Brasil.1870), que contêm os verbetes: Higiene 
Pública; Hospitais; Médicos e Cirurgiões; Misericórdia; 
Moléstias e Vacinas. Em razão disso, ouso dizer, que esse 
Dicionário é um verdadeiro divisor do tempo da História 
da Medicina do Maranhão, pois graças aos seus verbetes, é 
possível sabermos tudo que ocorreu em nosso Estado, dos 
séculos XVII a XIX, retratando-nos com detalhes a realidade 
epidemiológica-médico e social da Saúde Pública nesse 
período e contribuído por sua epistemologia para conhe-
cermos o comportamento dessas doenças no presente. No 
dizer do próprio César Marques no prefácio de sua obra: 
“Disse frei Francisco de Nossa Senhora dos Prazeres, na sua 
Poranduba maranhense, que todos em Maranhão sabem 
quão falta a esta Província, de memórias, e quanto custa 
o alcançar quaisquer notícias certas. Nem os anos, nem as 
luzes da ciência, nem o interesse da História, e nem o amor 
do solo natal puderam ainda destruir em muitos esta falta de 
curiosidade ou de amor pelas velhas coisas da pátria.

É por certo para lamentar-se que em uma Província, 
onde brilham tantas inteligências, onde primam tantas ilus-
trações, nenhuma ainda se houvesse lembrado de compor 
uma obra desta natureza.
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À vista de tal falta, e só por deficiência de quem se qui-
sesse incumbir de remediá-la, é que nós, o mínimo de todos 
os maranhenses, resolvemos dar-nos a este trabalho. Bem 
sabemos que com mais algum tempo de demora podíamos 
oferecer maior tributo, mas ninguém nos assegura a existên-
cia, mormente quando, como diz o sublime épico príncipe 
dos poetas do seu tempo Luís de Camões em os Lusíadas:

Os desgostos nos vão levando ao rio

Do negro esquecimento e eterno sono!

A outros mais hábeis cumpre a gloriosa tarefa de aper-
feiçoar obra tão tosca, de enfeitá-la e de abrilhantá-la. Eu 
desta glória só fico contente Que a minha terra amei e a 
minha gente. Estamos em 1870”. 

Eis a razão ilustres Confrades e Confreiras, senhores e 
senhora aqui presentes, a importância deste ato que os se-
nhores tem o privilégio de participar, pois nos diz em certo 
trecho dos Sermões de Santo Antonio, o Padre Antonio Viei-
ra: “Do presente sabemos muito pouco; do passado, ainda 
menos e, do futuro nada”. Vamos  resgatar hoje uma lacuna 
existente na história da medicina maranhense, nominando 
o Auditório desta academia de Dr. César Augusto Marques 
e a Sala de Reuniões da Diretoria de Dr. Thomas de Lastre.

O emérito professor maranhense e Membro da Acade-
mia Maranhense de Letras, Francisco Sotero dos Reis no seu 
Curso de literatura, nos diz: “em todas as coisas humanas 
os primeiros, que abrem o caminho, são sempre os mais 
imperfeitos, mas não é, certo, pequena a glória, que lhes 
cabe de havê-los apontado aos outros”.

Muito obrigado!




