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APRESENTAÇÃO

Um amor que esperou por 38 anos,
o universitário que trouxe Sartre a São Paulo
e o homem que acha segunda-feira um grande dia.

O garoto que mudava a genética dos peixes para vendê-los melhor 
e a menina que escolheu ser a cuidadora dos avós. 

Festas típicas, vinhedos e barracas de feira.
Brincadeiras de rua em São Paulo e Belém do Pará.
As valas negras em Duque de Caxias.

Uma fantasia de palhaço para pagar a faculdade,
o resultado surpreendente de uma olimpíada de matemática
e o amor por um sobrinho com dificuldades. 

O atendimento divertido de travestis
e a primeira vez que se viu o mar.

Memórias são patrimônios da humanidade. São fontes de inspiração, de conhecimento e de 
compreensão do mundo ao nosso redor. De risos e lágrimas, orgulho e repulsa. São espelho 
e motor da natureza humana. Afinal, quem somos nós, além do momento presente e de um 
emaranhado de acontecimentos passados, que persistem apenas em nossas lembranças?

As 15 histórias de médicas e médicos brasileiros contadas neste livro oferecem um pa-
norama amplo e diverso da profissão, dos percursos que permitiram a cada entrevista-
do chegar aonde está, de como suas histórias pessoais influenciaram na constituição dos 
profissionais que são e de como a atividade médica moldou suas trajetórias. Entretanto, 
a profissão é decorrência da vida. Antes de tudo, são pessoas que se reconhecem em suas 
próprias memórias como filhos, naturais de um lugar, descendentes de histórias cruzadas, 
portadores de ideias e valores. Serem médicos e médicas é, enfim, a casualidade que uniu 
nas próximas páginas a riqueza das vivências pelas quais passaram. 

Este livro faz parte do programa Conte Sua História 2017 do Plano Anual de Atividades 
2017 do Museu da Pessoa, realizado com o Ministério da Cultura e com patrocínio da Al-
lergan. A íntegra dos depoimentos, acervos dos entrevistados e outras informações podem 
ser acessados no portal do Museu da Pessoa (www.museudapessoa.net), uma plataforma 
aberta e colaborativa. Acesse e aproveite para também contar sua história!
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A meDicinA 
humanizAda 
é uma escolhA

MATILDE 
SPOSITO

Minha mãe é nascida em Sorocaba e estudou até o quarto ano primário; não 
estudou mais por ignorância do meu avô. Ela tinha bolsa no colégio de frei-
ras em Sorocaba, era uma aluna brilhante e, justamente por isso, as freiras 

tinham ela em grande conta. Meu avô achou que a atuação dela estava too much e a tirou 
do colégio. Isso foi um choque para minha mãe e acho que ela colocou na cabeça que ia 
dar certo por outras vias e teve uma vida muito batalhadora. Meu pai era treinador de 
natação e tinha ido para Sorocaba trabalhar no Clube Espéria, quando eles se conhece-
ram, se casaram e vieram para São Paulo. 

Aqui, ela fez meu pai estudar no Liceu de Artes e Ofícios o que seria hoje um curso 
de arquitetura e, enquanto isso, ela foi uma das primeiras mulheres a trabalhar como 
promotora de produtos, no início dos supermercados. Meu pai passou a trabalhar no es-
critório de engenharia do Figueiredo Ferraz, que foi prefeito de São Paulo, e, para ganhar 
algum dinheiro a mais, fazia projetos em casa. Em paralelo, minha mãe vendeu quadros 
de porta em porta, estudou inglês sozinha, foi secretária executiva e também começou 
a desenhar para ajudar meu pai. No final, pasme: ela já desenhava melhor do que ele e se 
aposentou como desenhista projetista, só de olhar ele desenhar. 

Com o gato Michel em 
São Paulo, 1997
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desesperada, a ponto de decidir construir a própria casa e dar um chega naquela confu-
são. Meus pais, então, compraram um terreno em outra rua próxima, projetaram e cons-
truíram uma casa muito boa, onde eles viveram a vida inteira.

Quando eu me mudei para essa nova casa, já adolescente, ela era talvez uma das me-
lhores da rua, então meu marido conta que a turma da rua achava que eu era tipo uma 
princesinha do castelo, uma coisa meio distante. Eu o via da janela do meu quarto e ele 
me via também, porque ele era o vizinho da frente. Mas a gente não se conhecia. Até um 
dia em que ele estava lá me espionando e percebeu que eu ia sair. Ele tinha um cachorro 
amarelo grande, desses tipo Scooby-Doo, e saiu com o cachorro na rua. Quando eu saí, 
ele soltou o cachorro que veio direto para cima de mim. Era um cachorro brincalhão, 
mas eu não sabia. Aí meu marido correu, pegou ele pela coleira, puxou e disse: “Oi”, e 
foi assim que a gente se conheceu. Ele usou o Gengis – o cachorro se chamava Gengis 
Khan – para se aproximar de mim, e a gente começou um namorinho a partir desse dia. 

Eu tinha certeza de que queria fazer medicina desde quando entrei no colegial, então 
já me preparei desde o começo para o vestibular. E nós começamos com a história de 
estudar juntos. Meus pais saíam para trabalhar e ele ia estudar comigo, normalmente 
"anatomia comparada". Depois ele entrou em uma faculdade na USP [Universidade de 
São Paulo] e se envolveu com o movimento universitário, numa época em que isso era 
meio perigoso, final dos anos 1960, começo dos anos 70. Minha mãe não gostava muito 
do namoro e começou a ficar muito preocupada – a mãe dele também –, porque o Mar-
cos era meio cabeça de vento naquela época. 

No meio do terceiro colegial, eu fui fazer o vestibular de treineira em Bragança Paulista 
e passei. Eu queria a Escola Paulista de Medicina, mas fiquei superfeliz, porque no meio 
do ano já tinha entrado em medicina. Voltei para casa toda feliz, imaginando que ia 
trancar matrícula e continuar estudando para no fim do ano prestar USP e Escola Pau-
lista. Só que, como minha mãe e o meu pai estavam querendo me afastar do Marcos, eles 
falaram: “Olha, a gente não tem dinheiro para trancar matrícula, mas se você confia no 
seu taco, você abre mão da vaga e depois no final do ano presta de novo”. Aí, eu morri 
de medo, quis segurar a vaga e tive que ir embora para Bragança. E era uma época em 
que não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha internet, a gente para telefonar para 
casa tinha que ir na pracinha e esperar uma telefonista ficar virando a manivela de um 
telefone que não dava linha e passava a noite inteira lá. 

Com isso, eles conseguiram: eu e Marcos acabamos nos afastando. Ele só recebia notícia 
ruim, que eu estava fazendo o maior sucesso na faculdade, que estava com 40 mil namo-
rados, tudo mentira. E eu também só recebia noticia ruim: “Marcos foi preso”, “Marcos 
se envolveu numa pancadaria na Praça da República”. Aí ele se casou e me senti livre 
para cuidar da minha vida. Só que ele só ficou casado um ano e meio e eu fiquei casada 
25 anos com meu primeiro marido. Depois, casei de novo com uma pessoa dez anos 

Desde criança minha mãe trabalhava fora, numa época em que normalmente as mães 
ficavam em casa e não tinha escolinha, berçário, nada disso. E minha mãe considerava 
que a pior das professoras era melhor do que a melhor das empregadas na questão edu-
cacional. Como também não existia colégios de período integral, ela me colocava em 
cursos variados, então eu fiz pintura em gesso, culinária, corte e costura, inglês... Acho 
que, o que a minha mãe não teve e gostaria de ter tido, ela quis me proporcionar. Por 
exemplo, ela me fez estudar nove anos de piano clássico no Conservatório Dramático 
Musical de São Paulo. Eu entrei na faculdade de medicina e terminei o piano clássico no 
mesmo ano. Aí, peguei o diploma, dei para ela e falei: “Agora eu vou ser médica”, e nunca 
mais toquei piano. Acho que hoje não tocaria nem O Bife. Mas eu tive uma educação 
primorosa e isso foi graças a ela. 

Quando eu era pequena, tinha uma empregada que ficava em casa para cuidar de mim. 
Um dia, a empregada se doeu, falou que ia embora e minha mãe botou a mão na cabeça, 
porque ela tinha que trabalhar. Aí, eu falei: “Não tem importância, eu fico sozinha”. Eu 
devia ter sete ou oito anos nessa ocasião. Para minha mãe foi uma decisão muito difícil, 
claro, deixar uma menina sozinha em casa, mas foi assim. Lembro de ficar hiperpreo-
cupada de perder a chave de casa na escola e não ir brincar no recreio por conta disso. 
Eu também estudava num colégio de freiras e lá tinha a irmã Maria, de quem eu tenho 
recordações maravilhosas, e ela me perguntou: “Escuta, Matilde, por que você não está 
brincando?”; “Porque eu tenho medo de perder a chave da casa”; “Não se preocupe, a cha-
ve da casa fica comigo então, e você vai brincar”. Aí, eu voltei a brincar normalmente.

Quando eu assumi que ia ficar sozinha, minha mãe falou: “Veja bem, porque você vai ter 
que me ajudar nas tarefas domésticas”, e aí passei a ajudá-la em tudo: fazia a comida – ela 
chegava, a janta estava feita –, limpava, passava, lavava, fazia tudo. Nas férias, eu ficava 
muito com minha avó em Sorocaba. Normalmente, no feriado do 15 de novembro eu ia 
e só voltava depois do carnaval. No mês de julho também. Lá, o meu tio Roldão foi como 
um pai para mim, uma pessoa excepcional. Ele tinha três filhos que eram, praticamente, 
meus irmãos. Quando minha avó ficou viúva, esse tio assumiu a cabeça da família e foi, 
com a esposa e os filhos, morar com ela. Nessa casa, minha infância teve quintal, galinha, 
árvore frutífera... Na época de goiaba, tinha uma mesa enorme e sentava a família inteira 
limpando goiaba, como se fosse uma fábrica: um lavava, um cortava, um tirava o miolo, 
e assim ia até processar a goiaba para fazer todo tipo de doce.

Eram 38 anos de cartas e poesias escritas para mim

Em São Paulo, a gente morava em Santa Terezinha, que é no Alto de Santana, na Zona 
Norte. Primeiro era uma casa pequena de aluguel. Não existiam leis que regulassem a 
relação entre inquilino e proprietário e a dona fazia um bullying desgraçado com minha 
mãe, sempre ameaçando que precisava da casa, que teríamos que sair. Minha mãe ficava 
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mais jovem do que eu, foi um desastre, não durou nem quatro anos. Quando eu descasei 
pela segunda vez, aquele período do luto da separação coincidiu com o falecimento da 
minha mãe, tive várias perdas sucessivas.

Esvaziar a casa da minha mãe quando ela morreu foi o trabalho mais penoso que eu fiz 
na minha vida. Ela se chamava Dulce e tinha muita coisa com monogramas da letra D 
em casa, coisas bordadas, broches, joias com a letra D. E eu chamo Maria Matilde, minha 
filha se chama Lívia, quer dizer, a letra D não fazia sentido pessoal para nós. A minha 
atual sogra, mãe do Marcos, era vizinha da minha mãe e se chama Diva. Elas foram 
amigas por 40 anos, então eu peguei tudo que tinha a letra D e levei para a dona Diva. 
Quando eu cheguei lá, ela perguntou como eu estava e eu disse: “Ah, dona Diva, como é 
que eu posso estar, minha mãe morreu, meu segundo casamento acabou, não tem como 
estar bem”. E ela falou: “Você precisa falar com o Marcos”. Eu até fui grosseira na hora, 
falei: “Dona Diva, a senhora e a minha mãe fizeram o favor de separar a gente. Trinta e 
oito anos depois, eu vou falar o que com o Marcos? Não tem o que falar com ele”. Ela 
ficou meio assim e na hora eu me arrependi, não precisava ter falado daquele jeito. Mas 
dei as coisas para ela, conversamos um pouco, e quando eu ia saindo ela falou: “Você 
se importa de deixar seu telefone comigo? Porque seu pai vai morar com você, de vez 
em quando eu vou querer ligar para ele, afinal de contas, nós somos vizinhos há tantos 
anos...”. Então eu dei o telefone, peguei o telefone dela e ela falou: “Anota o telefone do 
Marcos também”. Como eu já tinha sido grosseira, não quis contrariar, e anotei no meu 
celular o telefone do Marcos.

Uma bela noite, meu pai estava dormindo, minha filha tinha saído, já era adulta, e eu 
estava sozinha em casa. Aí pensei em chamar uma amiga para tomar um café comigo, 
mas minhas amigas não tomam café sábado à noite, elas vão para casa de praia, para 
fazenda, vão cuidar dos netos; quer dizer, você não sai para tomar café no sábado à noite 
com uma amiga na minha faixa etária. Comecei na letra A do celular e cheguei na letra 
M, não encontrei um cristão que pudesse tomar um café comigo, aí apareceu lá: Marcos. 
Liga, não liga, liga, não liga. Liguei. Quando eu liguei, ele atendeu assim: “Eu estava 
esperando você me ligar”; “Você não sabe quem está falando”; “Claro que eu sei Maria 
Matilde, e é o seguinte, eu estou indo praí agora porque ou bem a gente fica junto ou 
eu mato o teu fantasma hoje. Fui!”, e bateu o telefone na minha cara. Ele sabia onde eu 
morava, sabia tudo, dali uma meia hora chegou na minha casa. Quando eu abri a porta, 
ele estava com umas pastas na mão, olhou para mim e falou: “Toma, isso é seu, não me 
pertence”; “Seu mal educado, faz 38 anos que a gente não se vê. Boa noite é a primeira 
coisa, não é?”; “Está bom, boa noite, mas isso é seu”; “O que é isso?”. Eram 38 anos de car-
tas e poesias escritas para mim que ele nunca mandou. Meu queixo caiu. Ele entrou, nós 
conversamos a noite inteira e estamos juntos até hoje. Aí, eu perguntei para ele: Escuta, 
mas você gostava tanto de mim durante todos esses anos, por que você nunca manteve 
contato?”. “Porque você estava casada”, foi a resposta. Isso faz dez anos. E eu nunca fui 
tão feliz na minha vida!

Eu tinha fixação pela Escola Paulista

Eu sempre soube o que eu queria ser, só não sabia que se chamava fisiatria, descobri no 
terceiro ano da faculdade. A minha meta era a Escola Paulista de Medicina, mas Bragan-
ça foi uma excelente escola. O primeiro contato com cadáver é sempre o mais marcante. 
Eles ficavam em tanques de formol ou então o bedel tinha um gancho de ferro grande 
que ele enganchava e puxava o cadáver; era uma coisa meio assustadora. A mistura do 
formol com a gordura do cadáver tem um cheiro muito característico que está impreg-
nado na minha narina até hoje. E tinha alguns rapazes que eram sempre mais sarristas, 
queriam assustar a gente.

Eu tinha fixação pela Escola Paulista e numa ocasião abriram vagas de transferência 
para lá. Eu me preparei e fui muito bem no exame. Mas, quando saiu a classificação, ape-
nas dois nomes passaram, e depois eu descobri que os dois eram filhos de professores da 
Escola. Aí fiquei brava, fui, pedi revisão de prova, fiz, aconteci, mas nem quando eu fui 
professora da Escola Paulista eu consegui saber o que aconteceu naquela prova. Porque 
quando eu me tornei professora eu fui atrás, turrona. Ainda falei: “Eu quero saber o que 
aconteceu naquela época”, mas não consegui descobrir nada.

Quando eu estava nessa briga e ia e voltava várias vezes na secretaria da Escola Pau-
lista, eu vi um cartaz que anunciava um curso do médico americano Walter Bobteco 
sobre tratamento de escoliose. Esse curso foi meu primeiro contato com a AACD, e foi 
quando entendi que era aquilo mesmo que eu queria. Frequentei a AACD até o final da 
faculdade e quando eu terminei todo mundo lá já me conhecia. Aí eu já tinha bastante 
conhecimento do que era a fisiatria e do que poderia cair numa prova de residência, de 
modo que a prova de residência foi bem fácil para mim.

A fisiatria é, até hoje, bastante desconhecida. Quando você fala que é fisiatra, a maioria 
das pessoas não sabe do que se trata precisamente, mas ela já foi bem mais desconhecida 
do que é hoje.  A pessoa portadora de deficiência também era mais escondida, não tinha 
uma participação social tão grande. E os processos reabilitacionais eram bem mais limi-
tados, além de existir, naquela época, uma mentalidade muito protecionista em relação 
à pessoa portadora de deficiência física, o que hoje em dia mudou bastante.

Meu primeiro trabalho científico, que se tornou a minha tese de mestrado, foi um tra-
balho epidemiológico a respeito de lesão medular. Em geral, o lesado medular sofre um 
acidente ou leva um tiro e fica paraplégico ou tetraplégico da noite para o dia. Então 
é um choque muito grande para a própria pessoa e para a família, é diferente de uma 
criança que nasce com uma deficiência física com a qual a família vai se acostumando 
ao longo do tempo. Em meu trabalho, eu fiz o levantamento de prontuário das causas 
de lesão medular que a gente tinha na AACD naquela época, que pela análise estatística 
mostrava que arma branca estava em queda, automóvel era a etiologia mais frequente, 
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mergulho em águas rasas era a etiologia mais frequente para lesão cervical e arma de 
fogo estava num crescente estatístico. 

Eu levei esse trabalho para um congresso de medicina de reabilitação em Porto Rico 
e eles tinham uns prêmios de 500 dólares para jovens médicos que apresentavam tra-
balhos de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e eu ganhei esses 500 dó-
lares no primeiro trabalho que eu apresentei em um congresso internacional. Depois 
eu ia direto para o Rusk Institute of Rehabilitation Medicine, em Nova York, fazer um 
estágio de seis meses. Aí, cheguei em Nova York com esses 500 dólares extras. Lá, eu 
pagava 200 dólares de aluguel por mês, aquele valor seria suficiente para dois meses e 
meio de aluguel. Mas eu tinha comido tanta poeira nos arquivos para levantar todos 
esses dados que eu pensei: “Esse dinheiro caiu do céu e eu mereço”. Entrei na Macy’s 
e me troquei da lingerie até meia, sapato, bolsa, bijuteria, chapéu, vestido, tudo! Fiz 
até maquiagem. Gastei os 500 dólares! Botei minhas roupinhas velhas dentro de duas 
das sacolas da Macy’s e sai na 5ª Avenida fazendo boliche de homem. Foram os 500 
dólares mais bem gastos da minha vida. Depois fiquei comendo sanduíche o resto do 
tempo do estágio e andando a pé em Manhattan. 

Eu tinha que fazer dez vezes o que o mais medíocre fazia

Eu aprendi um monte de coisas nesse estágio. Hoje em dia, a gente está pau a pau, mas 
os Estados Unidos, na época, tinham uma reabilitação muito mais avançada do que aqui 
no Brasil. Voltei para a AACD e fui pleitear a pós-graduação, só que na época não existia 
pós-graduação em fisiatria no país, tinha que fazer em uma matéria correlata: neuro-
logia ou ortopedia. Como a AACD era muito forte em ortopedia infantil, eu pleiteei a 
pós-graduação na Escola Paulista nessa área. Uma tarefa hercúlea, porque eu não era 
formada pela Escola Paulista, não era cirurgiã e ortopedia é uma cadeira cirúrgica, não 
era ortopedista, era mulher e na ortopedia só tem homem. O próprio professor titular da 
cadeira, professor Marino Lazzareschi, não entendia bem o que eu queria. O processo da 
minha entrada na Escola Paulista demorou nove meses, foi um parto a fórceps. Chegou 
um dia que eu fui atrás do professor Marino para saber o motivo da demora e ele ficou 
indignado, me botou aos gritos para fora da sala dele, quem eu pensava que era para 
cobrar dele, moleca, enxerida. Para ver se limpava a barra, eu tive que escrever uma carta 
pedindo desculpas por querer estudar, imagina! 

Quando eu escrevi essa carta, a pós-graduação resolveu que eu deveria ser entrevistada 
por diferentes professores. Eles perceberam que eu não ia dar trégua. Aí, eu passei pelo 
professor titular da nefrologia, que não entendeu muito o que eu queria, e também pelo 
professor Jesus Pan Chacon, uma pessoa absolutamente fantástica, daqueles médicos 
que são médicos de alma. Expliquei para ele o que eu fazia e o que eu queria e ele se dis-

pôs a me ajudar. E ele foi realmente decisivo na reunião do conselho para me aceitarem. 
Sob protestos do professor Marino Lazzareschi, fui aceita na pós-graduação de ortope-
dia da Escola Paulista de Medicina. Era a única mulher!

Foi uma luta, não só pelo assédio, mas pela falta de crença que eles botavam em mim: 
eles não me levavam a sério. Eu tinha que fazer dez vezes o que o mais medíocre fazia 
para eles olharem e falarem: “Ah, está bom, você fez”. O professor virava e falava assim: 
“Você aí, mocinha, você que faz fisioterapia…”. E eu dizia: “Muito obrigada pelo moci-
nha, vou considerar um elogio, eu não faço fisioterapia, eu sou médica fisiatra e a minha 
opinião sobre esse caso é essa…”. No outro dia: “Você aí, mocinha, você que faz fisiote-
rapia…”. Faziam de propósito, claro. Mas eu sabia que, se eu levantasse a voz, se falasse 
qualquer coisa, eu ia dar motivo para me botarem para fora. Então, aguentava firme. 

No final do ano, ia ter o exame nacional da Sociedade Brasileira de Ortopedia, e nesses 
exames tem uma rixa muito grande entre os alunos da Escola Paulista e da USP [Uni-
versidade de São Paulo]. Quando saiu a relação de temas do exame, tinha cinco deles 
que os médicos que estavam terminando a residência não tinham visto: paralisia in-
fantil, paralisia obstétrica, mielomeningocele, lesão medular e sequelas ortopédicas de 
pacientes neurológicos. Aquilo serviu de desculpa para eles falarem: “Olha, se a gente 
não for tão bem na prova…”. Então, o professor Marino virou para mim e falou: “Você 
aí, mocinha, você vive falando que não é fisioterapeuta, esses temas são da sua área, 
não são?”; “Sim senhor”; “E a senhora quer ser professora, certo?”; “Sim senhor”. Isso 
era uma sexta-feira à tarde, e ele disse: “A partir de segunda-feira, a senhora vai dar aula 
para os meninos: segunda, paralisia infantil; terça, paralisia cerebral; quarta, paralisia 
obstétrica…”. Eram cinco aulas em cinco dias! 

Fiquei desesperada, porque naquela época não tinha computador, para você preparar 
uma aula tinha que datilografar, fotografar, mandar revelar... Mas com a ajuda de ami-
gos fisiatras da Santa Casa e de outros serviços consegui montar a primeira aula da se-
gunda-feira. Ela deveria começar às sete da manhã e cheguei às seis e 45 na sala para 
me preparar. Quando eu acendo a luz, o professor Marino estava sentado no escuro me 
esperando. Eu olhava para ele durante a aula e ele não movia um músculo do rosto. 
Quando terminou aula, ele bateu a mão na cadeira onde estava sentado, olhou para 
mim e falou: “Amanhã tem mais”. No dia seguinte, entrei, ascendi a luz, ele estava lá no 
escuro. Final da aula: “Amanhã tem mais”, e assim foi até sexta-feira, num ritual infer-
nal. Quando chegou na sexta-feira, eu pensei: “Ele não vai poder falar que amanhã tem 
mais porque acabou. Hoje ele tem que falar alguma coisa”. E ele bateu a mão na cadeira, 
levantou e disse: “Muito bem, doutora”. Foi a primeira vez que ele me chamou de dou-
tora, e daí para frente nunca mais me chamou de mocinha, de fisioterapeuta, e nem 
permitia que os colegas me chamassem assim. Mas eu passei por essa prova de fogo, 
cinco aulas em cinco dias.
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gou para a Escola Paulista furiosa! “Como tinham dado um furo de reportagem desses 
para a Folha e não para a Globo?” A assessoria de imprensa da Escola Paulista foi ao 
Departamento de Ortopedia e o chefe do Departamento de Ortopedia me chamou, aos 
palavrões, porque eu tinha passado por cima dele, querendo saber por que eu tinha feito 
isso. Eu falei: “Porque você não quis divulgar e isso é de utilidade pública, os pacientes 
precisam saber que existe esse recurso”. Bom, só que aí ele podia me xingar à vontade, 
mas tinha a Globo esperando uma resposta. A assessoria falou que realmente aquela 
doutora era de lá, mas que não tinha saído por lá, e conseguiram que a Globo fizesse 
uma entrevista comigo. Eu tomei o máximo de cuidado para não ter sensacionalismo, 
não mostrar paciente de frente, enfim, tomei todas as precauções possíveis. Mas à noite, 
no Jornal Nacional, o Sérgio Chapelin dá a seguinte chamada: “Chega ao Brasil droga 
revolucionária que faz criança paralítica voltar a andar”. Eu gelei, fiquei paralisada. En-
trou o comercial, quando voltou ele repetiu essa frase desgraçada, e aí entrava a reporta-
gem que não tinha nada a ver. Só que o Brasil inteiro já tinha escutado aquilo.

A reportagem ainda estava passando, toca o telefone da minha casa. Era uma mãe de 
Santa Catarina, que falou: “Onde a senhora está que eu estou levando o meu filho agora?”. 
Eu falei: “Minha senhora, ainda está passando a reportagem na televisão, como é que a 
senhora conseguiu meu telefone?”; “Muito simples, a telefonista me deu seu número e eu 
queria ser a primeira a ligar para a senhora”. Naquela noite, a Globo de São Paulo recebeu 
4 mil telefonemas. Os telefones da Escola Paulista ficaram congestionados por mais de 15 
dias, o telefone na minha casa eu botava no gancho, porque tocava de manhã, de tarde, 
de noite e de madrugada. “Onde você está? Quero levar meu filho”; “Meu marido, meu 
parente… quero que ele volte a andar”, uma loucura. 

Nisso, a doutora Linamara Battistella, que hoje é secretária de Estado e fazia parte do 
conselho de ética do CRM [Conselho Regional de Medicina], ligou para minha mãe e 
falou: “Dona Dulce, a Escola Paulista vai entrar com um recurso contra a Matilde, a Ma-
tilde precisa se preparar”. Isso tudo na mesma madrugada, porque o pessoal da Escola 
Paulista fez uma consulta durante a noite para saber o que eles precisavam fazer para 
entrar com um recurso contra mim e tirar o meu registro no CRM. Aí, eu fui para a 
Globo na manhã seguinte e falei: “Vocês vão ter que me dar argumento. Eu nunca falei 
isso. Eu vou perder o meu CRM”, mas ninguém queria assumir a frase sensacionalista e 
chegaram à conclusão que foi na edição, que era feita no Rio de Janeiro. Lá pelas tantas, o 
chefe da Globo de São Paulo, que já tinha compreendido a minha situação, falou: “Olha, 
doutora, não tem jeito, o Rio de Janeiro não quer assumir, eles não vão fazer nada. Só tem 
um jeito, eu falar direto com o doutor Roberto Marinho, mas se eu fizer isso vou passar 
por cima da minha chefia e eu vou ter que colocar meu cargo em disponibilidade”. Ele 
chamou toda a equipe numa sala, todo mundo mesmo: porteiro, faxineira – estavam 
todos vivenciando aquela loucura, porque os telefonemas não paravam, a Central Glo-
bo de Jornalismo de São Paulo estava virada de cabeça para baixo – e eu lá chorando, 
desesperada. Aí ele explicou para toda a equipe a situação: “O Rio de Janeiro não vai 

Nessa época eu trabalhava na AACD, fazia pós-graduação na Escola Paulista e tinha a 
minha filha recém-nascida. Eu tirava leite antes de sair da casa e deixava as mamadeiras 
cheias; a sorte é que eu tinha leite saindo por todos os poros. Acontece que leite, quanto 
mais tira, mais vem, então chegava um determinado momento na pós-graduação que 
eu tinha que esvaziar o seio porque estava muito pesado, começava a doer e vazava 
de molhar a roupa, apesar dos protetores de seio. Então, como eu não tinha nenhuma 
doença contagiosa, eu subia na enfermaria de pediatria, pegava o primeiro chorão des-
nutrido e botava no peito. Tenho filhos de leite espalhados pelo mundo que eu nem sei 
quem são, porque a enfermeira me falava: “Aquele hoje, hoje esse…”. Era ótimo para as 
crianças, porque muitas estavam desnutridas e realmente precisavam de anticorpos e 
leite materno; e para mim era ótimo também, que esvaziava, eu não sentia aquele peso, 
aquela dor, e podia voltar para a minha aula de pós-graduação. Hoje isso precisaria ser 
via banco de leite, mas naquela época não tinha essa loucura que tem atualmente do 
politicamente correto. A gente era politicamente incorreto, mesmo, então pronto!

Depois do mestrado, fiz também o doutorado na Escola Paulista. Quando terminei, o 
professor Marino tinha falecido e o professor Laredo assumiu a cadeira querendo trans-
formar a disciplina de ortopedia em departamento. Para isso, precisava ter pelo menos 
três disciplinas, e tinha o pessoal da mão que era muito forte, o pessoal da própria orto-
pedia e a terceira disciplina seria a fisiatria. O professor Laredo me deu essa chance de 
montar a disciplina de fisiatria na Escola Paulista e com isso a ortopedia se transformou 
em departamento. Esse mérito eu tenho!

A Globo de São Paulo recebeu 4 mil telefonemas

A primeira vez que ouvi falar no uso da toxina botulínica para espasticidade foi em 
trabalhos científicos. Nessa época, eu era presidente da Sociedade Paulista de Medici-
na Física e Reabilitação, porque eu sempre fui envolvida nas questões políticas da pro-
fissão. Fui para os Estados Unidos fazer um curso de aplicação de toxina botulínica e, 
quando voltei, comecei a aplicar. Era uma alternativa muito nova e eu era a única que 
fazia no Brasil. Mas, mais uma vez, eu tive muita resistência dentro da Escola Paulista; 
imagina, a mocinha fisioterapeuta injetando toxina! Mas os resultados falavam por si, 
eram maravilhosos. Criança que começava a andar, pacientes que começavam a mexer 
a mão depois da aplicação, umas coisas que pareciam “milagrentas”. Aí, eu juntei os 
dados – porque eu sempre tive muito cuidado com a coleta de dados com os pacientes – 
para divulgar na Escola Paulista. Eles vetaram os dados, não queriam que eu divulgasse.

Mas quando eu boto uma coisa na cabeça, eu faço, e eu acabei divulgando pela própria 
Sociedade. A irmã de uma médica fisiatra amiga minha era jornalista na Folha de São 
Paulo e tinha um colega especializado em jornalismo médico. Eu dei uma entrevista 
para esse rapaz e ele fez uma matéria muito correta. Quando saiu na Folha, a Globo li-
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assumir, mas a gente que fez a reportagem sabe que a doutora não tem culpa e ela vai 
perder o CRM. Quem vem comigo?” Eu me embasbaco até hoje quando lembro. Come-
çou um a levantar, o outro, o outro. Eu já não chorava mais, eu soluçava a essa altura. 
Aí ele pegou o telefone, botou no viva voz e ligou para o Roberto Marinho, que atendeu 
do outro lado: “O que está acontecendo?”. Ele explicou e o doutor Roberto perguntou: 
“A culpa foi nossa?”; “Foi, toda nossa. A doutora não fez nada”; “Então você faça o que a 
doutora exigir”. 

Aí eu pedi uma declaração de que eu não tinha nada a ver com aquela frase, o original da 
fita para mostrar que eu nunca tinha falado aquilo e uma retratação no Jornal Nacional. 
Peguei a carta e a fita e levei direto para o CRM, para entrar com uma ação preventiva 
antes que entrassem contra mim. E ainda podia ter processado a Globo porque, apesar 
de tudo, esse episódio acabou com a minha carreira de professora na Escola Paulista. 
Só que a coisa já estava feita e eu ganhei em outras coisas, porque Deus fecha uma ja-
nela e abre dez portas. Isso aconteceu em abril, até dezembro daquele ano eu atendia 
no consultório das sete da manhã à uma da manhã. Eu atendi todas as pessoas que me 
procuraram, todas! Sem exceção. Liguei para todo mundo dando uma resposta, tratei de 
todos os que tinham indicação. Enfim, eu fiz a minha parte, tenho a minha consciência 
tranquila de que eu tentei limpar a bobagem da melhor maneira possível. Hoje em dia, 
ninguém mais tem dúvidas se toxina botulínica funciona ou não para espasticidade, o 
tempo mostrou que eu tinha razão, mas foi muito difícil. 

Cada paciente é um caso diferente

O maior avanço nessa área de reabilitação foi mesmo o respeito à pessoa portadora de 
deficiência e à acessibilidade dela, e os fisiatras da minha geração lutaram muito por 
isso. Quantas vezes eu fui em colégio para aceitarem uma criança cadeirante na sala 
de aula normal, porque queriam colocar em classes especiais e a criança só não anda-
va, mas tinha uma inteligência normal. Foi uma luta junto à Secretaria de Educação. 
Depois teve a acessibilidade de rua, a acessibilidade no lar. O cinto de segurança obriga-
tório e aquele apoio de cabeça, para não chicotear o pescoço e dar lesão cervical, foram 
lutas nossas junto com a medicina de trânsito; airbag idem. Tanto que, hoje em dia, a 
gente tem muito pouca lesão por acidente automobilístico. E foram lutas ganhas, então 
eu tenho muito orgulho de ser fisiatra.

Para o médico, a medicina humanizada é uma escolha. Agora, há um pouco mais de pre-
ocupação com isso na formação dos alunos, mas isso não existia antes. Na minha época, 
a gente nunca teve aula de humanização da medicina. E a fisiatria é a especialidade mais 
humanizada dentre as especialidades médicas, sem dúvida nenhuma, pelo próprio tipo 
de relação que nós temos com o paciente. É impossível você tratar uma pessoa porta-
dora de necessidades especiais sem ter um contato mais próximo, sem considerá-la um 

ser humano de verdade, que está ali com sofrimentos iguais aos seus. Você não trata um 
portador de deficiência física sem conhecer o pai, a mãe, a mulher, o irmão. Essas coisas 
fazem parte do tratamento, você não consegue fazer uma boa fisiatria sem isso. A rela-
ção com os pacientes de fisiatria pode durar uma vida e eu tenho histórias lindíssimas 
com meus pacientes. 

Quando eu era residente de fisiatria na AACD, tinha um paciente paraplégico que esta-
va com escaras imensas no corpo e tinha que ficar no isolamento, praticamente só eu 
entrava no quarto dele para fazer os curativos. Lembro de uma noite em que ele teve 
uma crise de septicemia, a pressão caiu lá embaixo e ele estava entrando em coma; pe-
gamos uma ambulância e o levamos para a Escola Paulista, mas ao chegar lá não tinha 
leito disponível. Eu falei para o plantonista: “Mas eu não posso levar ele de volta para 
a AACD, não tenho material para cuidar dele lá”, e ele me deu soro, adrenalina, tudo 
o que precisava. Voltamos para a AACD e passei a noite na beira do leito controlando 
pressão arterial, aumentava o gotejamento, diminuía o gotejamento e, no outro dia, 
ele estava bem.

Mas ele estava ficando deprimido, não falava com ninguém, num quartinho dois por 
dois. Então, a gente ficava conversando e acabamos nos tornando muito amigos, e eu 
brincava com ele: “Quando você sair daqui, um dia nós vamos jantar juntos”, e realmen-
te ele se recuperou completamente, inclusive, do ponto de vista social. Reassumiu a em-
presa que ele tinha, mesmo em cadeira de rodas. Um dia, ele veio a São Paulo e me ligou: 
“Avisa seu marido que hoje você vai sair comigo”; “Não diga?”. Ele passou na minha casa, 
dirigindo o seu próprio automóvel – isso, vinte anos atrás, era uma coisa que não acon-
tecia, um lesado medular dirigindo – e nós fomos para um restaurante superchique. 

Quando chegamos na porta do restaurante, ele falou para o manobrista: “Pega a minha 
cadeira de rodas que eu sou aleijado”. Eu ainda disse: “não fale assim”. Mas ele me disse: 
“Eu vou falar que eu sou paraplégico, que eu tenho lesão medular? Ele não vai enten-
der”, aí caímos na risada. Entramos no restaurante com todo mundo olhando, porque 
não era uma coisa comum naquela época um cadeirante num restaurante fino com 
uma mulher não cadeirante. Aí, nós sentamos na mesa, ele olhou pra mim e falou as-
sim: “Todo mundo está se perguntando como é que um filha da mãe de um aleijado está 
com um mulherão desses”. 

Ele tinha levado um tiro, mas cada paciente é um caso. E é impossível a gente fazer ou-
vidos moucos para todas essas histórias.
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Fiz cOisas 
iNiMagináveis 
paRa um 
estudante

LUIZ AUGUSTO 
FRANCO DE ANDRADE

Meu pai nasceu em 1918 em Cunha (SP), no alto da Serra do Mar, onde sua fa-
mília já estava instalada desde 1820 e pouco. Meu avô foi prefeito da cidade 
por muitos anos e era o dono do principal negócio local de secos e molhados. 

Meu pai tinha seis irmãos e tinha irmão médico, dentista, advogado, mas foi o único que 
não fez curso superior. Ele acabou fazendo um curso normal que formava professores 
primários, no Colégio São Joaquim, onde foi colega de turma do Jânio Quadros. Depois, 
resolveu ingressar na carreira bancária: entrou no Banco Comercial do Estado de São 
Paulo e foi mandado para Marília, onde esse era o único banco existente. 

Minha mãe é de Dourado (SP), uma cidade perto de Brotas (SP), também de uma família 
local muito antiga. Meu avô jogava muito baralho e acabou com três heranças, então 
minha mãe teve uma infância um pouco complicada. Mas ela, assim como minha avó, 
era uma pessoa que tinha um grande espírito de jovialidade e alegria. Eu nunca a vi sem 
um sorriso no rosto! Ela era muito vaidosa, gostava de se vestir sempre bem. Quando es-
tava no leito de morte, aos 94 anos, ainda veio a cabelereira para arrumar o cabelo dela, 
e ela falava: “Quando eu ficar boa, meu filho, vou voltar para a casa”.

Com a esposa Lúcia Maria em um baile 
de debutantes, Londrina, 1965
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festa e o meu pai era muito exigente com o estudo, então às vezes eu não ia, tinha que es-
tudar. Minha namorada – que hoje é a minha esposa – às vezes ia ao cinema, passava lá 
para me chamar, mas eu estava estudando. Eu adorava estudar, mas nessas horas achava 
maldade do meu pai, ele era rigoroso mesmo. 

Em Londrina eu tive uma infância típica de interior, todo mundo te conhecia, era uma 
cidade pequena naquele tempo. Fiz coisas que meus pais nunca souberam: sair de bici-
cleta e ir no Rio Tibagi, a 18 quilômetros, para nadar num rio que matou muita gente. 
Lembro também de ir caçar passarinho, que hoje em dia é crime ambiental, com uma 
espingardinha de chumbo, um absurdo. Como toda criança, eu queria ser maquinista de 
trem ou motorneiro de bonde. A gente adorava vir para São Paulo nas férias para ver os 
bondes, que não existiam em outros lugares. Meus tios moravam na Rua Pedro de Tole-
do e na avenida próxima tinha os bondes que iam até o Centro. Minha prima me levava 
para andar de bonde e eu achava uma maravilha, uma coisa de filme. Era um tempo em 
que a gente não tinha televisão, que só apareceu em Londrina em 1966, 67, quando foi 
fundada lá uma repetidora. Até então, era rádio e vitrola para as festas. Era fantástico ver 
as orquestras, as moças de vestido comprido, os rapazes, todos de smoking ou summer, 
uma elegância que parecia imitação de Hollywood, que é o que estava no imaginário de 
todo mundo. Foi uma infância e uma juventude muito boas.

Numa certa época, eu fiquei muito deslumbrado com uma carreira na Marinha, aqueles 
uniformes brancos, aquele pessoal bonito e eu falava: “Pai, eu quero ir para a Marinha”. 
Meu pai trouxe os prospectos, as coisas todas, passou mais ou menos um ano, e eu fa-
lei: “Pai, eu gostaria de ser médico na Marinha”, aí ele falou: “Meu filho, você precisa 
pensar um pouco melhor, veja que a Marinha não tem curso de Medicina, você vai ter 
que fazer o curso no Colégio Naval, depois a Escola Naval, depois o curso de medicina, 
e vai se formar lá pelos 30 anos”. Aí eu pensei bem e acabei resolvendo fazer o curso de 
medicina mesmo.

Em 1959, eu estava com 14 anos e fui a um baile no clube de Londrina. Lá eu vi uma 
menina cercada por uns tios, irrequieta, toda animada, bem como é a minha filha mais 
velha – elas são praticamente a mesma pessoa, agitadíssimas, sempre alegres, correndo 
para cá e para lá. Me apaixonei. Na saída do baile, falei para minha irmã mais velha e 
uma amiga dela: “Encontrei hoje a pessoa com quem eu vou casar”. Nessa época, ela 
estudava interna no Colégio Santa Marcelina de Botucatu e ia nas férias para Londrina. 
Passou-se um ano quando a reencontrei. Eu tinha feito 16 anos no dia 15 de julho e no 
dia seguinte foi o baile de debutantes. Ela tinha 14 anos e estava debutando. Aí come-
çamos a dançar, dançar. No outro dia, tinha um jantar dançante no clube, e começamos 
a namorar. Parecia que eu tinha conquistado a Miss Universo… Achava que era muita 
areia para o meu caminhãozinho, não acreditava, pensava que não ia durar, aquela me-
nina linda e tão ativa... No fim das contas, ficamos sete anos namorando, casamos e até 
hoje estamos aqui. Acho que pouca gente tem essa sorte.

Em Marília (SP), o banco em que meu pai trabalhava ficava num terreno um pouco 
mais elevado e lá no fundo tinha uma quadra. Minha mãe era professora primária e 
jogava basquete quando era solteira, e ele ficava olhando da janela aquela moça. Aí se 
conheceram, por volta de 1939 começaram a namorar e se casaram em 1942. Eu nas-
ci em Marília em 1944 e poucos anos depois meu pai foi transferido para uma cidade 
pequenininha chamada Adamantina (SP), onde ficamos um ano, e finalmente fomos 
para Londrina (PR). Apesar da família conceituada, eu me lembro dele em Adamantina 
levantando às cinco horas da manhã pra rachar lenha e tirar água do poço para deixar 
para a minha mãe cuidar das crianças, e ia para o banco trabalhar.

As lembranças que eu tenho dos meus pais são de um casal que nunca ficou mais do 
que dois dias separado. Eles viveram um grande amor um pelo outro e pelos filhos. E 
eu tinha um orgulho incrível do meu pai, porque ele era de uma postura irretocável. 
Em Londrina, uma terra quentíssima, nunca vi o meu pai sem gravata. Ele falava: “Sou 
gerente de banco”. E depois ele foi subindo na carreira bancária, foi gerente regional do 
Bamerindus, depois foi inspetor e diretor de alguns bancos aqui em São Paulo e, no fim 
da vida, voltou para Londrina.

Dos meus avôs, só não conheci o pai de meu pai, que faleceu no mesmo ano em que 
eu nasci, 1944. Além de prefeito de Cunha, ele era Coronel da Guarda Nacional e fazia 
parte do Partido Republicano Paulista. Na Revolução de 32, a cidade foi invadida pelas 
tropas que vieram do Rio Grande do Sul e ele teve que sair. A casa dele virou o quartel 
general dos militares, ele foi para Guaratinguetá e nunca mais voltou à sua cidade. Por 
12 anos, todo dia ele ia para uma estrada no limite da cidade para encontrar as pessoas 
que estavam vindo de Cunha e ter notícias dos amigos e das coisas. Desse avô veio a 
lealdade que o meu pai tinha com as pessoas, e meu pai dizia que ele acabou morrendo 
de tantas saudades de sua cidade. Hoje, em Cunha, a praça principal tem o nome desse 
meu avô: Praça João Olímpio Rodrigues de Andrade. Com minha avó, esposa dele, estive 
algumas vezes em Guaratinguetá (SP), mas ela faleceu quando eu estava fazendo vesti-
bular em 1962. Já os avós da parte da minha mãe, que moravam em Marília, iam muito 
a Londrina, que era relativamente perto, então nós tínhamos um contato muito grande.

Parecia que eu tinha conquistado a Miss Universo

Eu saí de Marília muito cedo, estava no pré-primário, mas tenho fragmentos de memó-
ria de lá. É incrível, tenho lembranças de meu aniversário de dois anos de idade, meu 
pai correndo atrás de mim, a chave dele balançando... Em Adamantina eu já tinha cinco 
anos mais ou menos, me lembro bem das coisas, mas foi muito pouco tempo. Já em Lon-
drina, eu fiquei dos seis aos 17: foram 11 anos e parece que eu vivi 40 anos lá, porque me 
lembro de tudo, a escola, o clube, os amigos, quando entrei na puberdade... Tinha muita 
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Lá fui eu todo pintado de verde e amarelo

Infelizmente, aos 17 anos, eu saí pra estudar e nunca mais voltei a morar com meus pais, 
porque naquela época não havia faculdade de medicina em Londrina – havia apenas 12 
faculdades de medicina no país inteiro. Quando eu me formei, meu pai comprou para 
mim um consultório – ele tinha esperança de que eu fosse clinicar em Londrina e eu 
também –, mas depois as coisas se modificaram. Então, por muitos anos, nossa convi-
vência foi mais afetiva e à distância do que na proximidade do dia a dia. Depois que eles 
faleceram, quase toda noite eu sonho com eles, sempre sonhos lindíssimos, parece que 
eles estão junto comigo, conversamos sobre tudo. É incrível, eles aparecem mais jovens 
do que quando faleceram, como se tivessem uns 70 anos.

Quando eu resolvi estudar para entrar na medicina, fui para Curitiba. Nós tínhamos 
amigos que tinham um apartamento lá, então ficava fácil conseguir um lugar para ficar, 
e meus pais não estavam querendo que eu viesse para São Paulo porque achavam que a 
cidade era grande demais para um indivíduo tão inexperiente quanto eu. Lembro per-
feitamente do dia em que fui embora: um amigo meu tinha uma Kombi e foi me pegar 
na porta do prédio. Meu pai tinha um orgulho enorme do filho saindo para estudar, mas 
esse foi um dos dias que eu vi a minha mãe derramar algumas lágrimas. Ela me falou: 
“Meu filho, eu acho que você está indo embora para sempre, a sua vida vai te levar para 
muitos lugares, mas não esqueça da gente”. 

Passei em terceiro lugar no vestibular da Católica e em 17º na Federal, mas preferi 
ficar na Católica. Lembro que o último dia de duas semanas e meia de provas para as 
duas faculdades era um sábado de carnaval. Eu estava louco para voltar para Londrina, 
porque o carnaval era lá. Fui fazer a prova de biologia, que era a última, mas tinha um 
voo de Curitiba para Londrina às três da tarde, e o aeroporto era longe, em São José dos 
Pinhais – o caminho nem era asfaltado naquela época. A prova começou às 8 e quando 
deu 11 e 45 só faltava uma questão para eu acabar, que era o desenho sobre o processo 
de reprodução de uma flor. Eu sabia aquilo de cor e salteado, mas eu estava tão apu-
rado para não perder o avião que deixei em branco e fui embora. Se eu soubesse que 
ia passar em terceiro lugar, eu teria feito aquela flor e talvez tivesse sido o primeiro. 
A diferença foi de décimos. Mas eu estava querendo carnaval, queria encerrar aquilo 
o quanto antes.

Eu soube do resultado do vestibular em Londrina. Um amigo me mandou um telegrama 
dizendo: “Parabéns, 17º colocado”, e meus amigos de Londrina que eram veteranos já 
foram me procurar para pintar, raspar o meu cabelo, me arrastar pelas ruas, aquela coisa 
toda. E lá fui eu todo pintado de verde e amarelo. Entrei na agência bancária do meu 
pai, que era perto de onde a gente morava, e ele me olhou e falou: “O que é isso?”; “Passei 
na faculdade!”. Nossa, aí ele quase morreu. E cada vez que eu vinha a Londrina, ele me 
levava na estação ferroviária, que era a 150 metros da nossa casa. Eu chegava sempre em 

cima da hora porque ficava namorando até o último minutinho e ele fazia questão de 
levar pessoalmente a minha pasta do diretório acadêmico, parecia que era dele. 

O pronto-socorro sempre foi um lugar de guerra

A faculdade onde estudei é tão antiga quanto a Faculdade de Medicina da USP [Univer-
sidade de São Paulo], ambas de 1914. Na minha turma, éramos 126 alunos e apenas oito 
meninas. O choque inicial não é pouco. Anatomia, aqueles cadáveres, aquelas coisas 
todas, mas a gente acabava simplesmente passando por aquilo, não tive nenhum pro-
blema. Antigamente tinha esse negócio de você passar por média ou pegar exame. Se 
você atingisse média sete, estava aprovado por média. Quem tivesse menos tinha que 
fazer exame e era complicado; às vezes ficava em segunda época, às vezes pegava depen-
dência. E eu passei por média em todas as disciplinas do curso, todas! Inclusive uma que 
nunca havia passado ninguém por média, que era clínica cirúrgica.

Em Londrina tinha um neurocirurgião e um neurologista que eram os únicos que exis-
tiam no interior, então imagine o que eles tinham de trabalho: ia gente do Paraná intei-
ro, gente acidentada, com tumor cerebral, acidente vascular cerebral, derrames, tudo! O 
consultório tinha pipoqueiro, tinha vendedor de sorvete, tinha algodão doce, quebra-
-queixo, tudo lá na porta de tanta gente que ia consultar. O pai desse clínico era amigo 
do meu pai e eu conhecia o neurocirurgião, que também tinha vindo de Curitiba. Um 
dia eu fui visitá-los e eles me convidaram para trabalhar lá durante as férias. Aí eu fui 
me engajando e todas as minhas férias eu sempre passei lá, estudando e trabalhando, dia 
e noite. Passei a participar tanto daquilo que eu fui me apaixonando pela neurologia.

Naquele tempo era tudo tão complicado que eu fiz coisas inimagináveis para um estu-
dante de medicina, porque eles sozinhos não davam conta. Eu fazia punção de líquor, 
auxiliava nas cirurgias. Dava também o primeiro atendimento aos pacientes, depois o 
clínico atendia e eu passava o histórico. Quando me formei, eu fui fazer residência na 
Escola Paulista de Medicina em São Paulo, porque o Lincoln Brasil e Silva, neurologista 
da clínica, tinha sido da Escola e deu uma referência para o professor Paulo Pinto Pupo, 
que era o chefe naquela época e me aceitou. Eu já conhecia tantas coisas que nenhum 
residente naquela época tinha chance de fazer o que, para mim, foi uma facilidade enor-
me, tanto que seis meses depois eu já atendia neurologia no pronto-socorro Santa Paula 
em São Paulo. Hoje em dia não existe mais isso, mas existiu por causa da falta de condi-
ções que o país tinha no interior.

Meus pais gostaram muito de eu vir para São Paulo, porque viram que eu ia fazer seria-
mente uma especialidade. Naquele tempo não havia bibliotecas médicas no interior, não 
havia internet, mal havia telegrama. Eu achava que ia ficar uns dois anos e depois voltar 
para Londrina, mas logo vi que queria fazer tanta coisa que ia levar quatro, cinco anos 
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e foi o que aconteceu. Eu trabalhei muito em plantão e pronto-socorro no começo da 
minha atividade como médico em São Paulo. O pronto-socorro sempre foi um lugar de 
guerra, só que em vez de serem cabanas, são prédios. Eram filas de gente, tendo que mui-
tas vezes dizer: “É esse que vai porque o outro não tem chance”, um negócio maluco em 
mãos de gente muito jovem. E em 1971 comecei a me mobilizar para ir para fora do país.

Dei a volta ao mundo várias vezes

Quando eu fui para a Inglaterra, fui fazer um aprendizado de uma técnica nova que 
estava aparecendo de medida de circulação cerebral regional. A instituição, que hoje se 
chama The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, era muito tradicional, 
fundada em 1854, e tinha especialistas em todas as áreas. Mas não existia doença de 
Parkinson como especialidade naquele tempo, era uma coisa marginal. Quando eu vol-
tei, comecei a perceber que o que eu tinha escolhido não ia para frente, era um método 
muito complicado, muito caro, que não ajudava muito o diagnóstico e nem a terapêuti-
ca. Então, comecei a pensar em opções.

Em 1977, meu chefe me convidou para dar uma aula de bioquímica da enxaqueca, que 
era uma coisa novíssima. Eu me organizei, foi feito um aviso para toda a Escola e fiquei 
surpreso que veio assisti-la um professor famosíssimo que era o chefe do Departamento 
de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, o doutor Carlini. Ele ainda está vivo e 
é até hoje nosso maior especialista em maconha, fazia trabalhos de agressividade em 
animais, se correspondia e publicava no mundo todo. Acabou a aula, ele falou: “Poxa, foi 
muito bom ver a sua aula. Eu vi que você tem conhecimentos bons, não quer trabalhar 
no meu laboratório?”, eu respondi: “Doutor Carlini, eu trabalho na neurologia…”, e ele 
retrucou: “Não é para ficar o resto da vida lá, você pode fazer o doutorado” – porque não 
tinha doutorado em neurologia naquela época –, “aprende as coisas e faz uma interface 
entre a ciência básica que nós fazemos e a ciência clínica que você faz aqui”. Eu não tive 
dúvidas e me veio a ideia de trabalhar num modelo experimental de doença de Parkin-
son, porque esse modelo já era descrito, era possível ser feito e lá ele tinha tudo o que 
era preciso para isso. 

Nesse laboratório eu aprendi a trabalhar com ratos fazendo lesões eletrolíticas nos seus 
cérebros, aprendi a cortar cérebro de rato, a preparar as lâminas para fotografar. E acabei 
me tornando um especialista em Parkinson, por mero acaso de uma aula que nunca 
pedi para dar. Junto com o Egberto, que também estava começando, fomos os dois pri-
meiros especialistas dessa área no Brasil, e de lá para cá se passaram 41 anos. Desde 
então, eu saí do país mais de 85 vezes em congressos de Parkinson, de neurologia geral, 
da Academia Americana de Neurologia... Visitei tudo quanto é país possível, dei a volta 
ao mundo várias vezes e continuo fazendo isso, todo ano, duas ou três vezes. 

No número de áreas e em expansão de conhecimentos, acho que a neurologia se mul-
tiplicou mais do que outras especialidades, porém, ela sempre foi olhada como uma 
especialidade que fazia belos diagnósticos e não tinha tratamento. Hoje já não é assim. 
Já não tem gente em cadeiras de rodas por causa de esclerose múltipla, por exemplo. 
Antigamente, em cinco anos, todos estavam em cadeira de rodas. Quando eu era estu-
dante, tinha cálculos dizendo que o conhecimento médico como um todo duplicava a 
cada 15 anos. Atualmente ele duplica a cada seis meses: a cada seis meses tem o dobro 
do que se conhecia antes.

Eu tive um professor que chegava a falar com muito orgulho: “Alguém tem alguma dú-
vida em medicina?”. Não era só na especialidade dele, ele seria capaz de responder qual-
quer pergunta em qualquer área, porque era possível uma pessoa na década de 50, 60 
ou 70 do século passado ter um conhecimento tão amplo. Hoje isso não existe. Mesmo 
a neurologia foi dividida em pedaços, e cada pedaço tem especialistas em uma ou duas 
ou três coisas, pelo menos para pesquisa. Não é possível ler tudo. Há uma estimativa 
de que, por mês, se publicam em todas as revistas internacionais no mundo em torno 
de 5 mil trabalhos sobre doença de Parkinson! Existem empresas que fazem uma sele-
ção, descartam o que é redundante e o que tem menos expressão, aqueles que não têm 
uma qualidade muito boa, e juntam o resumo de 300 para facilitar. Mas mesmo para ler 
resumos de 300, são dez por dia, precisa ter um tempo maluco. É uma explosão de co-
nhecimentos e as pessoas têm que saltar etapas, não dá para fazer a mesma formação de 
um médico como era antes com tanta precisão de neuropatologia, tanta precisão disso 
e daquilo, porque senão não vai ter tempo.

Nós sabemos que, possivelmente, as doenças de Parkinson e Alzheimer, que são nossas 
duas mais frequentes doenças degenerativas, vão ter cura a médio prazo, e todos os tra-
tamentos gênicos – que hoje podem modificar, atenuar, silenciar certos genes – estão 
entrando para o dia a dia do câncer, das doenças reumatológicas, leucemias, doenças 
degenerativas neurológicas, infelizmente com custos cada vez maiores. O médico já não 
é o médico de antes, infelizmente também, por alguns aspectos; ele não está mais ligado 
às pessoas como era antigamente, porque o médico vivia do seu carisma. Desde o come-
ço, eu sempre achei que a gente tem que prezar o relacionamento. O paciente vem para 
o consultório com suas angústias, e você não está tratando a doença, você está tratando 
o paciente. Ele, às vezes, não está muito preocupado com a doença dele, mas ele está mi-
serável, e se você não se entregar, não ouvir, não der tempo aos pacientes, você não vai 
conseguir ser um bom médico, você vai ser um diagnosticador de doenças e um técnico. 
Isso não é medicina. 

Infelizmente, a maioria aderiu a esse padrão, não por culpa própria e nem por desejo. Os 
médicos têm 15 minutos para ver seus pacientes, e isso é no mundo inteiro. Hoje em dia 
tem bilhões de equipamentos, paramédicos de todo tipo, técnicos para concretizar diag-
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nósticos e tratamentos, e isso também modificou muito o relacionamento médico. Mas 
eu tomei uma decisão desde o começo da minha vida profissional de que eu teria mais 
tempo para meus pacientes do que a maioria, não porque eu queria me diferenciar por 
isto, mas porque queria ter essa proximidade. Tem gente que sai de Manaus com pilhas 
de exames e vem para cá conferir se tem isso, se tem aquilo. Precisa de quatro horas, não 
tem jeito. Então, eu fui abandonando todos os meus empregos para ficar só no consul-
tório e, hoje em dia, eu faço uma primeira consulta de uma hora e 15, frequentemente 
vai a duas horas. Agora lógico, eu consigo porque eu estou há muitos anos nisso e tenho 
uma credibilidade grande, tenho um número de consultas razoável, me mantenho bem. 
Mas eu não deixaria de ser médico em nenhuma circunstância. Eu não vou me aposen-
tar nunca! Só se eu ficar doente ou perder a razão, ou não tiver mais ninguém na porta.

Para mim segunda-feira é um grande dia

Eu tive muitos pacientes marcantes. Tem uma história inesquecível que ocorreu ainda 
em 1970, de um engenheiro recém-formado que começou a ter problemas nas pernas 
e chegamos à conclusão de que ele estava com um tumor comprimindo a medula. Eu 
assisti a cirurgia, tinha várias pintas na gordura e na própria meninge, todas foram ca-
talogadas e mostraram melanoma maligno. Ele estava perdido, não havia na época ne-
nhuma quimioterapia que fosse eficaz e esse tumor não responde a radioterapia, mas a 
família tinha uma certa condição e eu enviei os blocos patológicos para o Melanoma 
Center do MD Anderson Hospital, de Houston, nos Estados Unidos, que é um grande 
centro de oncologia. Eles confirmaram o melanoma e eu expliquei à família. Só que 
não aconteceu mais nada, o homem está vivo até hoje. Para ver como não existe 100% 
na medicina, e nem 0%. E a mãe desse engenheiro me manda todo Natal um cartão 
dizendo: “O senhor nos trouxe esse benefício, sabemos que não foi uma cura pelos seus 
medicamentos, mas a sua mão curou o nosso filho”. E completa: “Quando pararem essas 
cartas o senhor saberá que eu já não estou entre nós aqui nesse mundo”. 

As cartas continuam chegando, e ela deve estar com mais de 90 anos. É incrível receber 
esse tipo de afeto, mesmo sem ter tido nenhum mérito maior no caso, do ponto de vista 
médico, mas talvez do lado simplesmente humano. Isso faz parte da medicina e acho 
que os médicos que abrem mão disso são tolos, porque essa é a verdadeira maneira da 
pessoa ter carisma, é quando as pessoas sentem que a sua presença teve importância, 
apesar de que possa nem ter tido. Veja os curandeiros todos – que não são médicos e 
fazem curas miraculosas. Eles têm carisma. 

Uma felicidade grande para mim é poder vir trabalhar e me sentir bem com isso; perece 
que é brincadeira, mas para mim segunda-feira é um grande dia, é dia de voltar para o 
consultório. A medicina é encantadora. Quando dá certo, você atinge os seus objetivos 
e isto é o suficiente, não tem nada melhor.
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Eu era a 
rainha Do 
Olho De 
peixe

LIGIA 
KOGOS

Meus pais escolheram meu nome inspirados em Quo Vadis, um romance épi-
co que se passa na Roma Antiga, daqueles em que os cristãos eram presos 
e atirados aos leões. Foi, na verdade, por conta da adaptação filmada em 

Hollywood, uma superprodução muito bonita, em tecnicolor, em que a Deborah Kerr 
faz o papel da heroína Ligia.

Minha mãe era filha de uma italiana com um brasileiro descendente de italianos. Era 
muito bonita, cheia de charme e de admiradores. Eram tantos que ela teve alguma difi-
culdade em escolher, mas se apaixonou perdidamente pelo meu pai e dispensou todos 
os outros. Alguns deles seguiram sendo seus amigos por toda a vida. As pessoas que eu 
chamava de tio e tia eram os antigos admiradores da minha mãe com suas esposas. Por 
isso que eu sempre achei que as moças devem manter um bom relacionamento com os 
seus ex. Pelo exemplo da minha mãe. 

Meu pai era muito apaixonado pela minha mãe. Os dois morreram em 2014 com 12 dias 
de diferença entre um e outro, porque eles não podiam viver separados. Quando meu pai 
morreu, minha mãe perguntou: “Mas por que ele foi embora e me deixou?”. Ela era muito 
complicada para se arrumar, muito demorada e eu falei: “Você demora tanto para se arru-
mar que ele foi indo”. Doze dias depois ela foi também, uma história cinematográfica. Ele 
também era um homem muito bonito e inteligente, descendente de alemães, franceses 
e com a mãe portuguesa. Tinha muito gosto por literatura e história e acho que isso ele 

Aos quatro anos, fantasiada para 
o carnaval, São Paulo
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cozinhar, era uma boa dona de casa, e acho que minha mãe tinha uma reação contra isso, 
pois era o contrário, gostava era de ser executiva. Lembro que, quando eu era criança, ti-
nha uma vizinha portuguesa que falava: “Oh, Dona Dirce, já vistes os preços dos tomates 
que estão pela hora da morte?”, e a minha mãe falava: “Eu lá quero saber do preço dos 
tomates! Eu quero saber é da cotação do dólar”.

Também me lembro muito de empregadas que foram outras influências marcantes na 
minha vida. As nordestinas com aqueles ditos espirituosos, a maneira delas encararem a 
vida. Uma dessas, a Silvia, era uma moça alta, linda, com um rabo de cavalo que descia até 
a cintura e olhos puxados. Minha mãe nunca teve ciúme de outras moças, e lembro que as 
vizinhas falavam: “Você vai deixar essa mulher tão linda trabalhar na sua casa?” ; “O quê 
que tem?”, ela dizia. Acho que era porque ela se achava o máximo, ela sabia que para ela 
não tinha concorrência. Lembro que um dia, num fim de semana, essa moça foi assassina-
da por ciúmes do namorado.

As freiras começaram a estranhar aquela fila no recreio

Desde pequena, eu já gostava de me arrumar toda, de pôr o sapato que era para uma oca-
sião mais solene. Gostava do carnaval porque eu podia me pintar e usar as maquiagens da 
minha mãe. Todo ano ela me fantasiava de alguma coisa e me levava nos bailes, mas eu era 
meio tímida para brincar com outras crianças. No dia que ela morreu, eu coloquei mais 
de uma centena de músicas de carnaval que marcaram a época dela e naquela tarde nós 
ficamos ouvindo aquele repertório que ela gostava.

Eu estudava no Nossa Senhora Auxiliadora, um colégio só para meninas. Isso era uma 
grande vantagem daquela época. Era um glamour, porque, na hora da saída, vinha o pes-
soal do colégio só de meninos para a nossa porta. Meu primeiro namorado era primo de 
uma colega minha e nunca mais vou esquecer aquele muro cinza e o Nelsinho com o seu 
uniforme azul royal com amarelo do Colégio Agostiniano e aquele cabelo loiro dele. Na 
adolescência, o primeiro amor marca muito. E o fato de você não conviver diariamente 
com os meninos fazia tudo parecer mais misterioso. Não tinha intimidade, então quando 
estava na frente de meninos, você já se portava diferente. Hoje em dia, ninguém mais dá 
bola para nada.

Tem duas professoras que foram muito marcantes na minha vida e são até hoje nossas 
convidadas aqui na clínica, estão constantemente conosco. Elas são conhecidas como “as 
professorinhas”, uma de português e outra de geografia. Nós cuidamos delas para que elas 
pareçam bem bonitas e jovens. Essa de português foi uma das que me ensinou o gosto pela 
língua e pela literatura. Ela achava que eu escrevia bem, porque eu lia desde os três anos, 
mas falava: “Que lixo de redação! Olha o número de adjetivos que você põe no mesmo pa-
rágrafo!”. E aí, eu comecei a reparar como as pessoas põem muitos adjetivos nos discursos. 

passou para mim. Sou uma grande consumidora de literatura, viciada em audiobooks. Eu 
durmo ouvindo, me arrumo ouvindo, todo dia demoro uma hora e meia, duas horas para 
me arrumar escutando filosofia ou grandes obras. Sou viciada em Machado de Assis, em 
Eça de Queiroz, em Oscar Wilde. Isso me dá uma grande vantagem, até porque nessas 
obras tem muitas referências de aparência, de estética, de moda.

A história da minha avó materna, Thomazina, também é muito interessante. Conta-se 
que uma inglesa ficou grávida e foi ter a filhinha lá no sul da Itália, escondida da socie-
dade, e assim nasceu a minha bisavó Emília. Ela era loira de olhos azuis, um tipo muito 
estranho para a região. Mas sendo uma moça muito bonita, logo conquistou meu bisavô, 
e os dois muito jovens, na faixa dos 16 anos, vieram para o Brasil no meio daquela onda de 
imigração da virada do século 20, aquelas coisas que aparecem nos filmes, nas novelas, dos 
imigrantes que se estabeleceram ali na região do Brás. Já minha avó, apesar de apaixonada 
por outro rapaz, acabou se casando com aquele que veio a ser meu avô. Ele era meio ciu-
mento e violento e não sei o que aconteceu, espantou o outro. Minha mãe achava muito 
ruim, mas minha avó falava isso até o fim da vida: “Eu gostava mesmo era do outro”.

Era uma coisa linda aquele amor da tartaruga

Até os cinco anos morávamos na casa dessa minha avó, no bairro do Tatuapé, e ela teve 
uma grande influência sobre mim. Ela tinha uma maneira de pensar muito firme, perso-
nalíssima dela, cheia de ditos espirituosos, como por exemplo: “Mulher não sente frio e 
nem calor, tem que pôr a roupa que planejou e pronto”. Não se passa uma semana sem que 
eu diga alguma coisa aqui dentro que ela costumava falar.

A casa era uma dessas cuja porta desemboca numa escada e está praticamente toda no 
primeiro andar. Aquela escadaria era uma maravilha porque em cada degrau era a casinha 
de uma das minhas amiguinhas quando nós brincávamos, como se nós fossemos um pré-
dio de apartamentos. E lá em cima tinha um quintal com uma tartaruga que, quando via 
a minha avó, vinha correndo. A tartaruga parece um ser não-sentimental, mas eu posso 
testemunhar com precisão: ela não gostava de ninguém, a não ser da minha avó. De mim 
ela tinha pavor porque eu tinha grande curiosidade de virar ela de barriga para cima para 
ver se ela conseguia se desvirar. Claro que, quando ela me via, saía correndo, e quando via 
a minha avó, ia logo para perto. Era uma coisa linda aquele amor da tartaruga. 

Depois eu mudei com meus pais para uma casa nova que também ficava ali na região. Era 
mais ampla, com jardim e quintal, uma entrada lateral e os bichinhos que todo mundo 
teve, um canarinho, tartaruguinhas pequenininhas, um cachorrinho. Meus pais tinham 
uma indústria de produtos químicos que foi a maior do seu segmento dos anos 1960 até 
2009 ou 2010. Se chamava Soelbra [Sociedade Eletroquímica Brasileira]. Os dois trabalha-
vam juntos, ela cuidava da parte financeira e ele, da administração. Minha avó adorava 
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É o contrário do Machado de Assis, que falando pouco diz muito. Ela me fez ficar muito 
crítica em relação a textos e discursos.

Depois nós mudamos para um apartamento na Rua Peixoto Gomide e eu vim estudar 
no Colégio Assumpção. Estava com 15 anos e tive dificuldade de me entrosar no início, 
talvez porque fosse daquelas que gosta de dar opiniões polêmicas, mas logo tudo entrou 
nos eixos. Como eu gostava de maquiagem, comecei a levar algumas coisas da minha mãe 
e peguei essa tradição. Na sexta-feira, eu maquiava as meninas para as festas do fim de se-
mana e elas ficavam sem lavar o rosto até sábado. As freiras começaram a estranhar aque-
la fila no recreio, mas como eu era do tipo boazinha, não fumava, não bebia, não falava 
palavrão, era boa aluna, então elas não proibiam. E eu não cobrava nada, claro, então não 
podia ser acusada de estar usando o colégio para alguma atividade com fins lucrativos. 
Foi uma coisa marcante que até hoje todo mundo fala. E muitas dessas antigas colegas são 
minhas clientes hoje.

Um dia eu fugi do colégio porque um maquiador famoso da Globo, chamado Eric Rze-
pecki, ia dar um curso em São Paulo. Era um curso de uma tarde, mas eu lembro de falar: 
“Me formei com o Eric Rzepecki da TV Globo”. Ele era muito carismático, e ali eu vi que 
o importante não era a cor da sombra ou o batom, como eu achava, mas sim o jogo de lu-
zes do rosto, um blush mais escuro nos pontos onde você quer esconder, algo iluminador 
para destacar o que precisa ser destacado. Eu queria ser artista de teatro, queria cantar nos 
palcos, no estilo Broadway. “O mundo é o seu palco”, Shakespeare disse. Talvez estivesse 
querendo dizer que mesmo não sendo uma artista, você pode exercer essa vocação numa 
atividade normal. Eu não fui ser artista, nem tinha essas qualidades, mas lembro que eu 
me imaginava sempre assim.

Uma coisa é a literatura, outra é a prática

Minha mãe queria que eu fizesse medicina. Eu não via muita graça, mas não sabia direito 
o que fazer. Prestei engenharia e medicina. Aquele mesmo namoradinho já estava fazendo 
engenharia e me ajudou a entender de física, dos mistérios do eletromagnetismo, que para 
mim parecia algo incompreensível. Eu passei no vestibular do Mackenzie em engenha-
ria civil e cheguei a ir na primeira semana de aula, mas aí saíram as listas da medicina 
e minha mãe me obrigou a ir. Ela tinha visto uma revista que tinha uma médica bonita, 
segurando um nenê. Era uma obstetra, claro. E ela pensou: “Que lindo, a minha filha vai 
ter que ser uma médica assim, que faz parto”. E eu, meio sem saber o que fazer, falei: “Bom, 
não sendo artista, tanto faz engenharia ou medicina, então eu vou”.

O começo da faculdade foi bem traumático. O nível de exigência da Escola Paulista de 
Medicina era altíssimo e eu deixei de ser uma das primeiras alunas para ser uma das 
últimas. Acho que eles já fazem de propósito, se tiver que largar a medicina, já larga 

no primeiro ano. Eu lembro que quatro alunos abandonaram o curso, não sei se por 
isso. Tinha também aqueles cadáveres todos, as autopsias que impressionam muito. 
Eu sempre gostei do lado obscuro da morte, sempre tive uma fascinação por isso, lia 
a respeito, queria saber o que pensam as pessoas que estão mais próximas da morte, 
não era uma moça que fosse se assustar. Mas uma coisa é a literatura, outra é a prática. 
Aquilo chocava muito, não de ficar com medo, mas pela tristeza de ver, por exemplo, 
o cadáver de uma moça bonita ali largado, ou uma criança de cabelinho cacheado 
num amontoado de corpos. E tinha as brincadeiras clássicas dos rapazes de pôr uma 
orelha no bolso do seu avental, aquilo que todo mundo conta. Mas acho que o que me 
deixou sem dormir nos três primeiros meses foi a primeira consciência de que tudo 
passa, tudo acaba, tudo se desgasta e ninguém se importa. Essa foi a sensação que senti 
naquele momento. 

Mas esse impacto do primeiro ano logo passou. Por mais conturbada que seja a vida de 
um jovem, existem atrativos na existência que são próprios da juventude e fazem a pessoa 
seguir em frente.

Talvez ele tenha percebido aquele meu olhar de admiração, quase infantil

Quando estava no quarto ano, apesar de um namoradinho que eu tinha na época, me 
apaixonei pelo meu professor de ginecologia. Perdidamente! Ele era um solteirão que, de 
acordo com outros professores, já tinha destruído a vida de várias moças. Era um homem 
muito bonito. Quando eu o vi passar pela primeira vez, parecia um artista de cinema. E eu 
pensei: “Um assim que eu queria, mas não é pra mim”. Aí logo tivemos uma primeira aula 
com ele: ele era engraçado, mas bravo, de voz muito forte! Tinha um pessoal conversando 
no fundo da sala, ele deu uma batida na mesa e a fórmica rachou. Eu falei para uma amiga 
do lado: “Que homem, ele rachou a mesa!”. Talvez ele tenha percebido aquele meu olhar 
de admiração, quase infantil. Um dia no corredor, me falou: “Você se interessa em assistir 
uma mastectomia?”; “Me interesso sim, professor”, eu disse, deixando cair todos os livros 
no chão por puro constrangimento. Nunca fomos assistir a mastectomia. De fato, ele já 
me convidou para o almoço.

Eu tinha um namorado da mesma turma, mas comecei a sair escondido com ele. Depois 
de um mês, terminei o namoro. Não abri logo o jogo que eu estava namorando o professor 
para não constranger o outro rapaz, mas no fim, acabam vendo você no restaurante. Dois 
ou três meses depois a Escola toda já sabia. Era um negócio que não tinha acontecido 
muitas vezes e foi um frisson. Outros professores vieram falar comigo: “Você tem certeza? 
Porque ele já foi noivo de três ou quatro”. E eu era do tipo bem comportada, criada de 
maneira muito tradicional, com hora para chegar em casa. Namorar um homem 20 anos 
mais velho desencadeava aquele medo até nos meus pais. Mas, enfim, mais ou menos um 
ano depois nós nos casamos.  
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No começo, a minha mãe logo foi conquistada por causa da aparência dele: um homem 
alto, forte, espirituoso para falar. Um homem que foi fazer o que gosta, ginecologia. Gos-
tava de mulher e sabia como lidar com elas. Muito inteligente. Meu pai sempre teve um 
pouco de ciúmes do Waldemar, sempre foram umas alfinetadas aqui e ali, mas o Walde-
mar sabia o modo como tratá-lo. Eu casei quando estava no quinto ano. Naquela época, ele 
me ajudou muito na classe em ginecologia, porque era uma matéria difícil. Eu tive uma 
reunião de turma no ano passado em que ele foi junto e todo mundo brincava que, graças 
a eu namorar com ele, a turma toda foi bem naquele ano em ginecologia. E, depois que eu 
me casei, os anos correram tão rápido, foi tudo tão divertido!

Eu adorava os travestis, porque eles tinham cada coisa pra contar! 

A medicina é muito marcante porque se trata de pessoas. Eu acho que até para os 
funcionários de um hospital – não importa o que a pessoa esteja fazendo – é como estar 
num seriado; cada dia é um capitulo, tem os trágicos, tem os engraçados. Eu nunca 
fui daquelas moças que se derretem por criança, mas lembro que, quando passei pela 
oncologia pediátrica, aquelas crianças me chamavam atenção. Não porque eu fosse 
boazinha, com pena porque sabia que muitas iriam morrer. Me chamava a atenção como 
elas, se sentindo tão mal e sob quimioterapia, conseguiam manter aquela alegria e brincar. 

Toda vez que acabava a aula, eu ia para a enfermaria de oncologia e levava alguns brinque-
dos, porque eu queria descobrir mais sobre elas. Me apeguei especialmente a um menino 
que era muito inteligente, devia ter uns dez anos e tinha um câncer gravíssimo, só que ele 
parecia muito bem e eu, talvez pela inexperiência do quarto ano, não soube avaliar o quão 
grave o caso era. Lembro que numa manhã chuvosa eu falei: “Vou passar antes na enfer-
maria”, porque eu tinha trazido um livro de alguma coisa que ele tinha falado. Vi a cama 
vazia naquela manhã e falei: “Ele foi fazer algum exame?”; “Não, ele morreu essa noite”. 
Aquilo me ensinou a dar valor ao momento presente. É o que temos, mais nada.

Também tinha coisas engraçadíssimas nos tempos de faculdade. Ali na Avenida Sena Ma-
dureira era um ponto de travesti. Quando estava no sexto ano, eu dava plantão no pronto-
-socorro e era comum, principalmente sexta, sábado, virem aqueles travestis que tinham 
ou apanhado de alguém ou levado um corte no rosto... Eu adorava os travestis, porque eles 
tinham cada coisa pra contar! Alguns casos eram trágicos, como um que tinha injetado 
tanto silicone que acabou morrendo na enfermaria da dermatologia por uma falência dos 
órgãos. Eram litros de silicone, por uma obsessão pela aparência. Durante a residência, eu 
também adorava cuidar daquele pessoal simples, aqueles homens que carregavam jornal 
velho e que tinham o pé todo machucado e com verrugas plantares, que o povo chama de 
olho de peixe. Eu era a rainha do olho de peixe, adorava tirar e eles me traziam presentes, 
Sonho de Valsa, sabonete em forma de peixinho...

Fiz medicina porque minha mãe mandou e fiz dermatologia porque meu marido man-
dou. Primeiro eu fiquei fascinada com a ortopedia, aqueles homens todos bonitos que 
resolviam tudo, muito charmosos, simpáticos, engraçados. O ortopedista não faz acompa-
nhamento psicológico de um deslocamento do quadril, nem atribui ao estresse as dores 
que a pessoa está tendo; ele é um ser objetivo, que resolve tudo com alguma manobra ou 
alguma cirurgia ou uma infiltração. É uma especialidade em que a força física e o enten-
dimento de mecânica contam muito. Claro que existem mulheres que brilham em coisas 
delicadas como em cirurgia de mão, mas de modo geral a ortopedia é uma especialidade 
masculina. E eu também gostava da endocrinologia já que eu queria emagrecer, fazer re-
gime, mas ainda bem que eu não fui, porque endocrinologista tem que ser bem magrinha. 
Lembro que eu falei para o meu marido desses meus interesses e ele falou: “Não, você vai 
para dermatologia. Eu já tenho muitos amigos endócrinos. Oftalmologia também. Orto-
pedista não serve, tem que ser homem e forte. Vai para a dermatologia que eu não tenho 
nenhum amigo dermatologista”. Na dúvida eu resolvi obedecer o Waldemar e foi uma 
coisa boa, porque comecei a  atender até as esposas e filhas dos grandes médicos da Escola 
Paulista. Ele me abriu caminhos, me deu uma vantagem enquanto outras pessoas tiveram 
que começar do zero.

Teve um acontecimento interessante quando eu estava no terceiro ano. Eu li numa revista 
importante feminina que para espinha era bom aplicar iodo. Eu tinha uma festa e estava 
com uma espinha enorme, comprei iodo, apliquei e queimou meu rosto. Foi aquela cho-
radeira, vieram os residentes e os estudantes do sexto ano me socorrer e me deram uma 
grande bronca: “Como uma estudante de medicina faz uma burrice dessas?”; “Mas eu li na 
revista”; “Deviam te expulsar da faculdade só por você usar um argumento desses”. Aí eu 
falei: “Meu Deus, se eu faço uma besteira dessas e as outras? Quer dizer que o que está na 
revista não é o certo?”, e aí eu comecei a me interessar, comprei alguns livros estrangeiros 
de pessoas especializadas em beleza. Comecei a me aprofundar, mais para utilidade pesso-
al mesmo, mas fui aprendendo muitas coisinhas da dermatologia assim.

Como em todas as áreas da medicina, a nossa mudou muito nos últimos 30 anos. O clássi-
co se mantém, o entendimento da fisiologia da pele, da maneira da pele reagir... No fim, o 
que mais conta para um dermatologista ser bom é lembrar bem daquilo que ele aprendeu 
na residência. E a experiência, que faz uma diferença brutal e tem que vir com o tempo. 
Eu mesmo, quando olho as fichas de pacientes de muito tempo atrás que foram repassa-
das para o computador, vejo que a maneira de nos conduzirmos mudou bastante, porque 
nós já sabemos o que acontece. Eu tive oportunidade de ter muita experiência antes da 
clínica, tanto na Escola Paulista de Medicina como no meu primeiro emprego, que foi na 
Amico, um convênio médico em que eu tinha que atender de dez em dez minutos. Logo 
eu que sou tão demorada para atender. Nem sei como conseguia, e o mais curioso é que eu 
era a mais nova do staff, recém-formada, e os pacientes faziam filas enormes para passar 
comigo, os diretores até me chamaram para saber por que, e acho que talvez fosse pela 
curiosidade que tenho sobre as pessoas. Isso me faz saber exatamente o que elas desejam, 
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o que elas não gostaram no outro médico. São informações difíceis de tirar, porque não é 
o que a pessoa fala, é o que fica na entrelinha, e isso permite partir de um patamar onde 
outros erraram ou não entenderam bem o que ela queria.

Não se fazia tanta reverência aos dermatologistas

A cosmiatria é o braço da dermatologia que se dedica à conservação da aparência, 
correção dos defeitos e, se possível, à melhor estética. Quando nós estávamos na resi-
dência, era uma novidade e trazia um certo glamour, mas ainda era posta em dúvida. 
O doutor Almeida Prado Sampaio – professor da USP que era um gentleman, inteli-
gentíssimo e muito moderno – era muito favorável a ela, e o doutor Raimundo Mar-
tins de Castro, nosso professor da Escola Paulista, fingia que não gostava, mas deixava 
que todo o período da tarde fosse dedicado à cosmiatria, desde que ele oficialmente 
não soubesse. Pelo que nos contavam os velhos professores na Escola Paulista, anti-
gamente os dermatologistas eram vistos por outros médicos como especialistas em 
hanseníase. Um dermatologista sabe como a pele funciona e todas as patologias pos-
síveis, mas o pediatra cuidava dos problemas da pele das crianças, o ginecologista dos 
problemas da pele da mulher e os cirurgiões arrancavam qualquer coisa esquisita que 
houvesse. Não se fazia tanta reverência aos dermatologistas, que foram grandes mes-
tres, descobrindo coisas que se usam até hoje. Depois tudo foi evoluindo, a detecção 
precoce do câncer de pele, por exemplo. Hoje em dia, todo médico manda qualquer 
coisa suspeita para análise do dermatologista. E a cosmiatria acrescentou uma nova 
face a essa especialidade.

Eu me lembro das primeiras notícias sobre o toxina botulínica, que saíram no jornal O Es-
tado de São Paulo. Ela já existia há tempos, era usada em sequelas de AVC, em oftalmologia, 
e aí se descobriu esse estranhíssimo uso cosmético que despertou até uma certa reação dos 
médicos de outras especialidades. Rejuvenescer o rosto a custa de paralisação parcial de 
um músculo, com a contração de outro. Era um lifting imaginário, uma coisa espetacular! 
No começo, quando o paciente resolvia se submeter à aplicação da toxina botulínica, não 
é como hoje que todo mundo já tem uma parente ou amiga que fez. E era algo inacreditá-
vel, porque nunca antes se havia conseguido tirar rugas na testa ou na lateral dos olhos, 
nem a cirurgia plástica conseguia. Nós aparecíamos aos olhos da paciente como verdadei-
ros Michelangelos. 

Muito já se falou sobre a beleza e os diferentes tipos de beleza: a beleza dionisíaca, notur-
na, sensual, extravagante, ou a beleza grega, apolínea, pura, delicada, com economia das 
formas, clássica. O fato é que o belo sempre será belo, ao contrário do que é modismo, que 
depois de alguns anos fica ridículo. Em cirurgia plástica ou dermatologia é preciso ter um 
refinamento que vem com certa cultura. Às vezes, o paciente deseja algumas coisas que 
talvez não sejam o melhor para ele. E, se o médico tiver essa base, pode ser capaz de orien-
tar o paciente no caminho da harmonia estética de uma forma segura.

Teve um caso em que nós fizemos uma transformação a pedido de uma rede de televisão: 
o caso Gorete, que ficou famoso. Era uma moça considerada sem atrativos, que foi levada 
ao dentista, ao cabelereiro e foi trazida a nós para fazermos o que podíamos com preenchi-
mentos, peelings e toxina botulínica. Ela ficou lindíssima e não acreditava, nunca pensou 
que pudesse acontecer tamanha transformação de uma maneira tão rápida. Minha equipe 
tem ordem para ninguém se desequilibrar na frente de celebridades, é proibido pedir para 
tirar foto, autógrafo. Mas eu lembro que na frente do Maurício de Sousa, eu mesma me 
desequilibrei. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu dublei a voz do Cebolinha num dos de-
senhos da Turma da Mônica, porque eu tinha um professor de música que fazia as músicas 
para eles e, numa brincadeira que ele fez, nos levou para o estúdio e acharam a minha voz 
ótima para dublar o Cebolinha. Eu contei isso para o Maurício e ele fez um desenho na hora 
do Cebolinha falando comigo, aquilo me fez me desmanchar em lágrimas. 

Criou-se até uma corrente chamada Kogosianismo

Meu filho Paulinho daria um capítulo inteiro dessa história. Toda mãe acha o filho di-
ferente, mas esse é diferente mesmo. Ele aprendeu a ler com dois anos e adquiriu uma 
cultura extraordinária! Eu sou consultora da Jovem Pan e me lembro de quando ele tinha 
quatro anos e eu precisei falar sobre melanoma. Naquele estresse do estúdio, queria citar 
os países onde passa a Linha do Equador, mas me deu um branco que eu não lembrava 
quais eram. Eu liguei para o Paulinho na frente de um monte de jornalistas e falei: “Pauli-
nho, pelo amor de Deus, me fala rápido que não dá tempo de ver. Quais são os países em 
que passa o Equador?”. E ele falou sem consultar livro nem nada. Desde a infância, testes 
comprovaram o fato de ele ser superdotado intelectualmente. Também tem seu lado difí-
cil, são pessoas indomáveis, você não consegue mandar nelas com tanta facilidade. E ele 
é uma figura polêmica: é adepto do anarcocapitalismolibertarianismo, do qual eu tam-
bém me tornei adepta. Ele me transformou em anarcocapitalista, monarquista libertária. 
O libertário é aquele que não quer influência do Estado na vida privada. Claro que todos 
nós gostaríamos de ter menos influência do Estado, mas isso se vai aprendendo com uma 
certa dificuldade porque também implica não receber os favores do Estado. Criou-se até 
uma corrente chamada Kogosianismo. Muita gente pensa que tem a ver comigo ou com 
o meu marido, mas não, é por causa dele. É a corrente mais radical do Libertarianismo. 

E é muito engraçado que, para me castigar, Deus fez com que ele fosse o mais mal vestido, 
despenteado, negligente da aparência possível. Eu lembro que eu ia sempre de perua para 
o colégio e uma vez meu pai foi me buscar de surpresa. Ele tinha uma firma de produ-
tos químicos, ficava no meio dos operários, na fundição de metais, então trabalhava com 
uma camisa para fora da calça e, às vezes, com a barba por fazer. Eu vi ele de longe, mal 
arrumado, e me escondi. Eu devia ter uns 9, 10 anos, e o meu pai ficou desesperado com as 
freiras me procurando pelo colégio inteiro, até que, depois que todo mundo foi embora, 
eu apareci. E o Paulinho brinca sempre com essa história: “Um anjo passou nessa hora e 
falou: ‘Tu vais pagar por isso, terás um filho desarrumado’”.
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Era a 
redenção 
que toda mãe 
nordestina 
dEseJava
ter

JAIRO
SOBRINHO

Nasci em São Gonçalo dos Campos, no Recôncavo Baiano. Tenho o nome do meu 
tio: Jairo. Meu irmão mais velho tem o nome do pai e meu irmão do meio o dos 
dois avôs. Acho que era uma certa mania de barão, apesar da família ser toda 

bem pobre. Mas o nome do meu tio, que acabei herdando, foi por acaso. Era o primeiro 
filho da minha avó e ela abriu a Bíblia e escolheu o primeiro nome que leu. Viu Jairo e 
pronto. Já minha avó odiava o próprio nome de solteira, Maria das Virgens Boaventu-
ra, e, depois de casada, Maria das Virgens Nascimento. Era conhecida como Maricota e, 
morrendo, pediu a minha tia: “No meu túmulo, somente Maricota e a data da morte, não 
põe a data de nascimento, pelo amor de Deus!”.

Em seu consultório, 
São Paulo, 2017
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Quando eu era criança, meu pai preparava nosso café da manhã e, na hora da gente se 
despedir para a escola, ele dava um assobio para chamar a  minha mãe que estava deita-
da. Ela se levantava e vinha tomar café com ele, a gente dava um beijo nela e ia embora. 
O meu pai era o “superpaizão”, muito presente: fazia dever de casa, ensinava, cozinha-
va... A gente tinha uma brincadeira que se chamava Cozinhado: todo sábado de manhã, 
eu e Lupi, minha irmã mais nova, íamos na feira com ele, comprar legumes, carne e tudo 
mais; fazíamos a feira da semana, e comprávamos a nossa parte para a brincadeira. Na 
hora do preparo, enquanto cozinhava o prato, ele dizia: “Corta o tomate assim, corta a 
cebola assim, faz isso”, e a gente, com cinco, seis anos de idade, comia da comida que a 
gente mesmo fazia. 

Meu pai era um faz tudo! Para sustentar a família, era fiscal de renda do estado. Nas 
fotos que nós temos da infância, ele não aparece porque estava atrás das lentes. Em um 
quartinho no fundo da casa, ele pôs a luz vermelha e fez toda a estrutura de compensado 
para revelar as fotos. Ia para Feira de Santana, comprava papel, revelador, estabilizador. 
Lembro do momento mágico em que a imagem aparecia, a gente batia palmas. Faltar 
luz era superfrequente no interior da Bahia. E ele tinha uma coleção de livros, que era a 
Biblioteca Life da Editora José Olímpio, sobre insetos, astronomia, mamíferos. A gente pe-
gava o livro de astronomia que tinha um mapa celeste e ficava vendo as estrelas e, com 
uma vela, identificando as constelações. No São João, ele fazia fogos. Uma vez, explodiu 
dentro de casa e minha mãe obrigou ele a trocar a cozinha inteira.

Minha mãe é aposentada como professora do estado. Ela adora artesanato, já foi pre-
sidente da Associação de Artesãs da cidade! Na época que eu estava na faculdade, ela 
costurou muito para pagar as contas. A vida foi muito dura com a minha mãe, mas ela 
era batalhadora e estava sempre tentando se superar, dar um passo à frente. Ela criou 
os filhos praticamente sozinha, porque meu pai adoeceu precocemente. Teve um AVC 
quando tinha 42 anos, eu tinha sete ou oito anos de idade, e ela segurou a família com 
o trabalho. Meu pai teve que se aposentar por invalidez e aí sumiu o dinheiro, porque 
todo o dinheiro de funcionário público vem daqueles adicionais que não são salário 
real, e a aposentadoria era em cima do salário real. Mas ela deu conta, se virou e formou 
todo mundo, deixou todo mundo bem. Meu pai morreu em 1987, com apenas 52 anos; 
ela estava com 44 anos e seis filhos.

No Recôncavo, Sexta-Feira Santa é dia de comida típica

Eu não sei se no resto da Bahia é assim, mas no Recôncavo, Sexta-Feira Santa é dia de 
comida típica: a família toda se reúne para comer vatapá, bacalhau, azeite de dendê. Eu 
lembro das sextas-feiras santas e dos natais lá em casa, era muito bom. A gente não tinha 
dinheiro nenhum, mas eu só descobri que eu era tão pobre quando me mudei para São 
Paulo e comecei a trabalhar. Não que fosse coitadinho, porque todo mundo na minha 

Meu pai me conta que seus pais ficaram noivos por nove anos, meu avô no Rio de janeiro 
e minha avó na Bahia. Foi muito difícil para ela, porque todo mundo falava que ele não 
ia voltar, que não ia casar, que ela era preta, feia – o pai dela era um escravo fugido. E meu 
avô era claro, descendente de portugueses, talvez com um pouco de mistura de índio pelo 
que vi na foto. Mas ele voltou e se casaram, só que depois de nove anos meu avô teve febre 
tifóide e morreu, e minha avó, que estava com a vida confortável, de classe média, teve que 
passar a trabalhar como costureira. Ela era especialista em vestido de noiva, mas odiava 
noiva. O sonho dela era que nenhuma das netas se casasse vestida de noiva, porque ela não 
aguentava mais ver isso na vida. Ela era superinteligente: depois de costurar a manhã in-
teira, à tarde sempre lia um livro, ouvia programas de notícias no rádio, lia aquela revista 
da Seleções da Reader’s Digest para se informar, e passou isso para os filhos.

A família do meu pai tem um nível cultural e de inteligência superior a de qualquer 
outra pessoa que eu tenha conhecido. Meu pai era muito inteligente, sabia um pouco 
de tudo, fazia de tudo, e a minha avó era uma pessoa muito culta e fina, apesar de pobre. 
As noções de como comer, como me sentar, eu aprendi com ela e com a minha tia Ana 
Maria, esposa do meu tio Jairo. Esse tio é o pilar da família. Quando tinha 13 anos, come-
çou a trabalhar numa indústria fumageira, que era o forte da minha cidade. Entrou acho 
que como office boy ou coisa parecida e acabou como diretor, quase proprietário de uma 
empresa que intermediava a produção de fumo. Distribuíam sementes para o pequeno 
produtor, que depois vendia a colheita para eles, eles exportavam para o norte da África, 
Europa e tudo mais. Ele conseguiu ajudar a minha avó, ajudou a minha tia a fazer curso 
superior, sempre estava lá para ajudar a gente quando precisava.

Eu não lembro de ver a minha mãe na cozinha

Quando meu pai e minha mãe se casaram, pelo que eu entendi, não tinha consenso da fa-
mília. E minha mãe é uma pessoa muito orgulhosa, isso eu herdei dela. Então ela fazia de 
tudo para que minhas avós não dissessem que tiveram que ajudá-la em algum momento 
na criação dos filhos. Com isso, minha criação foi muito centrada no núcleo pai e mãe, um 
pouco mais relaxado na casa da minha tia – irmã dela –, mas mesmo assim bem restrito. 
Minha mãe odiava que eu falasse isso, mas eu fui criado como visita na casa das minhas 
avós. Eu não me sentia tão à vontade, não tinha livre acesso, tinha que me comportar, pe-
dir água, pedir para ir ao banheiro. Eu tenho lembrança das minhas avós com muito afeto, 
mas nesse registro. Minha avó materna era de uma família de doceiras, vendiam aqueles 
doces típicos, diferentes cocadas. Dizem que esquimó tem 20 nomes para a cor branca, 
acho que na Bahia a gente tem 21 nomes diferentes para a cocada! Já a outra avó fritava 
pastel para vender. Sempre que eu ia na casa dela tinha um pastelzinho frito.

Eu gosto de fazer tanto o doce quanto o salgado e o meu pai também era o cozinheiro 
em casa. Eu não lembro de ver a minha mãe na cozinha, toda vez que ela ia dava errado. 
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cidade era pobre igual, não se via muito desnível. Até quem eu achava que era rico na 
minha infância, hoje eu sei que não era rico coisa nenhuma. Era uma coisa nivelada, a 
vida era bem difícil nos anos 1970. Mas acho que era mais legal assim, a gente se divertia 
com coisas simples. A cidade é cheia de praças e uma vizinha olhava o filho da outra. 
Se sabia de tudo o que acontecia, o senso de comunidade era muito maior do que hoje.

A festa mais esperada do ano era a Festa de São Gonçalo, padroeiro da cidade, porque 
tinha parque de diversões. Entre dezembro e fevereiro tem um circuito de festas no Re-
côncavo Baiano – tinha Festa de Santo Amaro, Festa de São Gonçalo, além das Festas da 
Ribeira e do Rio Vermelho em Salvador – e o mesmo grupo de barraqueiros vai fazendo 
a peregrinação nas cidades. Eu morava perto da praça, aí a gente sentava na calçada 
para ficar olhando chegarem os caminhões e montarem as barracas e os brinquedos do 
parque, era a grande alegria do mundo. E era a época do ano que a minha mãe nos dava 
roupas novas.

Era meu pai quem fazia o andor de São Gonçalo; ele era meio artista plástico também. 
Quando teve a restauração da igreja, ele participou; tinha teatrinho, ele fazia o cenário. 
Quando o hospital da cidade foi reinaugurado, ele fez a escultura com aquela cobra, 
símbolo da medicina. A reinauguração foi no dia em que eu nasci, e era aniversário da 
cidade. Na verdade, foi uma grande mentira porque eu sou registrado em 28 de julho de 
1970, que era o tal dia, só que parece que eu nasci à meia-noite e 15, meia-noite e meia, 
já no dia 29, aí puseram 11 e 30 da noite para ter um parto no dia, uma coisa de Odorico 
Paraguaçu. Demorei a saber, porque minha mãe sempre escondia esse tipo de coisa. Eu 
aprendi isso com ela: “O que você acha que é fraqueza sua, não conte a ninguém, deixe 
que descubram e, se descobrirem, você transforma em força, deixa de ser fraqueza na 
hora”. Mas o meu pai, não, era falastrão, ele contava as histórias todas.

Precisava da minha mãe do meu lado para ter força

A casa em que morávamos parecia uma construção do Império, com janelas de semiar-
co na frente, um hallzinho depois da porta de entrada. Eu e a minha irmã mais nova 
pegávamos a parte leve das tarefas, porque nós tínhamos quatro irmãos mais velhos, 
adolescentes. Fernando limpava a sala, Beraldo lavava o banheiro, Bete lavava os pratos, 
Lupi limpava o fogão e eu tirava a mesa. Minha mãe era general, ela educou todo mun-
do para se virar em tudo e não tinha dó. Sábado eu queria dormir até mais tarde, mas ela 
acordava a gente com o pior grito do mundo: “Faxina, faxina!” e todo mundo tinha que 
ajudar mesmo! Depois ela fiscalizava tudo, olhava cada cantinho. 

Eu lembro do meu primeiro dia na escola até hoje. Chorei muito porque eu era muito 
grudado com minha mãe, dependia dela para tudo. Eu era um menino muito dengoso 

e me sentia vulnerável, exposto, fraco, precisava da minha mãe do meu lado para ter 
força. Minha tia Jejé era professora nessa escola e me disseram: “Sua tia está aqui, fica…”, 
mas eu não tinha esse vínculo todo com ela para me sentir seguro. Depois, a escola se 
tornou um ponto de segurança para mim, porque eu sempre fui o menino mais magri-
nho, o mais fraquinho, mas na escola eu era o melhor da turma, era o bonzinho das pro-
fessoras. Para algumas, porque eu era a mente do mal também. Todas as ações do mal eu 
influenciava quem ia fazer, acho que para extravasar um pouquinho da raiva, do medo. 
Nunca fui bonzinho o tempo todo.

Uma vez estava eu mais meu primo Ângelo e outros dois, Maurício e Marinelson. A gen-
te estava brincando de carrocinha, que era um dar a mão para o outro e sair correndo em 
volta da escola. E tinha uma professora da sala ao lado, Antônia Cazumbá, que gritava 
muito com os alunos e, para mim, quem gritava sem motivo era cachaceiro, porque o 
que mais tinha na rua era um monte de gente bêbada. E eu disse: “Vamos mostrar a bun-
da para ela e chamar ela de cachaceira?”, aí a gente abaixou o macacãozinho da escola, 
mostrou a bunda, deu a língua e chamou: “Cachaceira!”. Nossa, isso foi terrível!, o que 
eu apanhei... Minha mãe me obrigou a escrever um bilhete de Natal e bater na porta da 
Antônia Cazumbá para dar a ela. Eu fui com raiva, porque eu não me arrependia de nada 
disso, eu achava ela uma grossa, gritava muito. Mas depois disso eu fiquei amigo dela, 
acho que ela parou de gritar também, acho que um ajudou o outro.

Essa foi a primeira escola da cidade, onde meus pais também estudaram. O nome dela é 
Escolas Reunidas Antônio Carlos Pedreira, mas é conhecida na cidade como Prédio e fez 
100 anos no ano passado. O que eu mais lembro do Prédio é do bullying. Eu sofri muito 
bullying porque eu só andava com as meninas, só brincava com as meninas, eu odiava 
brincadeira violenta, não queria brincar com os meninos. E aí aprendi a me virar com 
isso. Quando eu cheguei ao ginásio, todos os que faziam bullying já eram meus amigos, 
porque eu aprendi a dar cola para eles nas provas, como negociação. 

Eu tinha duas amigas que eram bem próximas, Flávia e Leila. No ginasial, Leila era 
como se fosse minha irmã. Em tudo na escola, nós dois éramos os protagonistas. Era 
praticamente a única amiga confidente com quem eu me sentia à vontade. Eu sempre 
ia estudar na casa dela, passava a tarde lá estudando, jogando baralho. No segundo grau, 
a gente foi para Feira de Santana, porque tinha que estudar em uma escola particular 
para passar no vestibular. Depois ela foi para arquitetura e eu para medicina, mas a ami-
zade continuou. Até que um dia ela me ligou e disse que estava com câncer. Eu ri na 
cara dela, não acreditei. Mas ela respondeu que estava com sangramento toda vez que 
ia ao banheiro. “Mas não significa que é câncer”; “Eu passei no médico, ele pediu uma 
colonoscopia, deu lesão vegetativa”; “Mas vai operar, vai ficar bom”; “Não, ele pediu o ul-
trassom também e deu vários nódulos no fígado, no pulmão”. Ela estava com um câncer 
de cólon metastático, descobriu em outubro de 2006, e em 12 de outubro de 2007 ela 
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morreu. Depois desse dia em que ela me falou que ia operar, dois dias depois eu peguei 
o avião e fui para lá, acompanhar a cirurgia, só para estar junto.

Eu acompanhei o processo todo, ela falava comigo e eu tentava falar com a família, 
que tinha aquelas coisas de: “Não come isso, não come aquilo”. Eu tentava interme-
diar e dizer: “Olha, deixa ela comer tudo o que ela quiser, não vai fazer diferença”, ela 
estava com dor, tomando morfina, e falava “mas eu acabei de tomar”, e eu dizia “toma 
de novo”, eu fiz o que pude para ajudar, mas foi muito difícil. A minha especialidade 
é lidar com morte, vejo morte o tempo todo, e essa foi a situação de maior impacto na 
minha vida. Foi o que me levou para a terapia, eu perdi completamente o norte, fiquei 
arrasado. Não consegui ir ao enterro, não queria me despedir, não queria ver corpo. 
Eu vinha acostumado a perdas na família, mas perder Leila me fez me sentir muito 
vulnerável, não sei se porque era alguém da minha idade, que era como se fosse uma 
extensão de mim mesmo.

Se fosse médico, pelo menos teria carro e casa própria

Desde pequeno eu queria ser médico, porque os médicos tinham um papel superim-
portante na minha casa, que sempre tinha gente doente. Na adolescência eu pintava, 
desenhava, tinha uma sensibilidade estética grande, e quando falei para o meu pai que 
ia fazer medicina, ele me chamou no quarto e disse: “Você é muito sensível, meu filho, 
faça artes plásticas, tem mais a ver com você; não tenha medo de ser pobre, tudo vai ser 
bom para você”. Acho que foi o único pai do mundo que já falou isso, e a minha mãe no 
outro quarto tremendo de medo, rezando: “Eu tenho que ter o meu filho médico”, que 
era a redenção que toda mãe nordestina desejava ter. Além disso, eu era um menino 
que sabia desde os 5 anos de idade que era gay, sabia que eu não me encaixava bem. Eu 
queria arranjar um jeito de ser importante e respeitado, de que eu não estivesse sempre 
levando pedrada e sofrendo bullying. No universo em que eu vivia, a figura mais im-
portante era a do médico, porque quando eu via minha mãe no desespero era sempre 
“Chama um médico”, e era o médico que resolvia e acalmava. E, pobre como a gente era, 
eu comecei a olhar em volta e pensar: “Fulano é advogado, mas não tem tanto dinheiro”, 
e todos os médicos que eu conhecia tinham carro e casa própria. Então, eu pensava que, 
se fosse médico, pelo menos teria carro e casa própria.

Na época do vestibular, eu ia para a casa dos meus tios Jairo e Ana Maria estudar. Mi-
nha tia Ana Maria é minha segunda mãe, acho que a única pessoa do mundo que a 
minha mãe tem ciúmes, porque eu amava ela. Ela era gorda, com um peitão, e morreu 
de câncer de mama. Quando eu era criança, ela me abraçava e brincava: “Você gosta 
das minhas almofadinhas?”. Quando eu estava estudando para o vestibular, ela fazia a 
comida que eu queria; depois, de tarde, eu ficava ouvindo o meu tio tocar, conversando... 
Eles tinham um outro padrão de vida e eu me sentia em paz lá, menos vigiado, mais à 

vontade… Minha casa tinha uma característica bem diferente da minha personalidade, 
porque meus pais eram muito expansivos e minha casa sempre foi um enorme entra e 
sai de gente estranha. E eu não gostava desse “conversê” todo… A casa dos meus tios era 
bem mais tranquila.

No vestibular, eu me senti muito pressionado, mas era a grande segurança da minha 
vida. Eu não tinha espaço para perder o primeiro vestibular, não tinha dinheiro para 
fazer cursinho. Minha mãe viúva, com 40 e poucos anos... Quando eu fiz 44, lembrei 
isso e senti que, se fosse comigo, eu não teria condições de levar seis filhos adiante. Eu 
sempre fui o melhor aluno da turma e sempre fui muito seguro com isso, se eu tirasse 
oito numa prova, eu sabia que na próxima eu tirava 9,75, não era um problema. Eu tinha 
medo, mas tinha quase certeza de que passaria no vestibular. E passei. Primeiro passei 
numa escola privada, me matriculei e fui morar com meu irmão que já morava em Sal-
vador. Não fazia a menor ideia de como seria pagar aquela escola. Mas os vestibulares 
foram com um mês de diferença e depois soube que passei também na Federal. Minha 
mãe desmaiou de emoção, porque aí ela sentiu que não tinha volta: “Agora eu vou ter 
um filho médico!” Porque pagar para viver ela conseguia, pagar para viver em Salvador 
e mais a mensalidade da escola ia ser bem difícil.

Saiu o resultado do vestibular da Federal numa sexta à tarde, eu já estava estudando em 
Salvador e tinha pegado o ônibus com a mochila de roupas sujas para lavar em casa, 
para no domingo à noite voltar para Salvador. Eu cheguei, a minha irmã estava com o 
Tontom – que era o namorado e depois virou marido dela – e falou: “Aí, Jal” – eu sou Jal 
em casa – “passou na Federal”, eu não acreditei: “É verdade, é verdade, saiu no rádio?”. 
Porque em 1988 era no rádio que a gente sabia do resultado do vestibular. E medicina, 
como era o mais concorrido, era sempre o último, a gente tinha que ouvir o resultado de 
todos os cursos grudado no rádio… Aí eu cheguei em casa, estava a minha mãe, tia Ana 
Maria, todo mundo me esperando lá. Meu tio Jairo queria fazer uma festa, mas eu não 
conseguia me ver como o centro das atenções de alguma coisa no meio de tanto medo, 
de tanta insegurança do que vinha.

Não gosto de ver pessoas mortas

O começo do curso foi traumatizante, porque eu deixei de ser destaque. Isso foi difícil de 
aceitar, todo mundo estava em pé de igualdade comigo. Até o segundo grau eu sempre 
tive notas boas porque a minha leitura sempre foi muito rápida e eu assimilava rápido. 
Eu gosto muito do visual, do audiovisual, do professor falando, aquilo ficava para sempre 
no meu ouvido. Mas, na universidade, o jeito que as coisas eram postas era mais difícil, a 
prova tinha mais do que o professor falou. Até eu aprender que eu tinha que estudar mais, 
que eu tinha que saber mais, que eu tinha que saber que tal professor prefere tal livro, em-
bora outro fosse mais novo e mais moderno... Até eu pegar essas manhas, foi muito difícil. 
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Eu tinha uma colega, a Katiane, que estudou comigo em Feira de Santana e era um ano 
mais velha, mas a gente passou juntos. Katiane foi minha salvação na faculdade, porque 
eu sempre acho alguém que tem uma capacidade social grande para abrir o mundo 
para mim. Eu sou muito simpático quando tenho um texto, uma apresentação formal: 
“Fulano, esse é o Jairo”. No consultório é fácil, porque quem me procura sabe quem está 
procurando. Na vida é superdifícil. Mas, por conta dela, eu fui fazendo amigos e pene-
trando em todos os grupos, nos mais pobres e nos mais ricos. Aí a faculdade ficou fácil 
e, a partir do terceiro ano, eu comecei a ser o Jairo que eu conhecia, top ten da turma, 
que era a zona de conforto para mim. A única segurança que eu tenho de me sentir 
valorizado é com estudo e, quando eu perdi isso, fiquei meio perdido. Mas foi bom para 
desenvolver outras habilidades na vida e, quando eu voltei a estar entre os melhores, 
aquilo já não era tão importante, eu já tinha desenvolvido outros meios de conquistar o 
mundo, de saber, de viver.

Algo que eu sempre achei desagradável na faculdade eram os cadáveres. Eu encarava 
aquilo, não chegava a ser traumatizante, mas não gosto de ver pessoas mortas. Não gos-
tava do Instituto Médico Legal, tinha horror àquilo. Quando a gente tinha contato com 
o paciente, a Katiane brincava que ia dar anestesia porque não dava conta de ficar com 
aquele povo falando tanto, e eu, o que eu mais gostava era de saber as histórias: “Me 
conta mais. E o marido, o filho, a mulher?”; eu adorava aquelas velhinhas carentes que 
falam muito, porque eu convivi com adultos e velhos desde criança. Eu sabia que, com a 
palavra, conversando, eu me dava bem, então a parte que eu sempre gostei mais na me-
dicina foi essa, o contato. Eu não me via cirurgião, porque embora tivesse as duas mãos 
direitas – sempre desenhei e pintei bem, sempre tive uma habilidade manual muito 
boa –, os cirurgiões acordam às cinco da manhã, isso para mim é um sacrifício enorme.

Até hoje, fica uma impressão de que a minha profissão foi algo que eu forcei na minha 
vida, que eu criei para conseguir sobreviver, para ter a vida que eu queria. Toda vez que 
eu cozinho e alguém fala bem da minha comida, que eu ponho bem a mesa, que acham 
que a casa está linda, que o arranjo de flores ficou maravilhoso, eu tenho vontade de que 
o William Bonner fale no Jornal Nacional: “O arranjo de flores do Jairo ficou maravilho-
so”, porque acho que isso é o que me toca. Eu queria muito ser reconhecido por essas 
habilidades, mas eu tive que procurar outras. Eu gosto da minha profissão, eu gosto de 
lidar com gente. O que é duro é que precise ser gente muito doente e que eu tenha toda 
essa carga de responsabilidade, de ter que me sentir sempre inteiro e dormir bem para 
trabalhar, de ser neurótico com essas questões. Acho que eu criei um ambiente opressi-
vo em torno disso.

Eu fui monitor da cardiologia. Queria ser cardiologista porque meu primo, que é meu pa-
drinho, é cardiologista. Ele faz hemodinâmica e tem uma carreira de sucesso na Bahia. Só 
que, quando eu estava no quinto ano, me deram um paciente com um linfoma linfoblás-
tico, que é como se fosse uma leucemia aguda. Quando eu comecei a estudar quimiote-

rapia, me fascinei por aquilo. “Mas que cardiologia que nada, eu vou fazer hemato!” Aí eu 
mergulhei no laboratório da hematologia, ia atender os pacientes, ia aprender a ler mielo-
grama com a doutora Elza, que era quem fazia as revisões das lâminas de medula óssea e 
sangue, e passei a estudar cada vez mais o assunto. Lembro até hoje de um outro rapaz que 
acompanhei na hematologia, o Roberto, que estava com leucemia aguda. Eu vi a mãe dele 
procurando tudo que era saída, procurando doador de plaquetas, foram fazer um trans-
plante de medula em Curitiba… Eu via aquele drama, e não sei se enxerguei minha mãe se 
virando pelos filhos, mas aquilo me fez me apaixonar mais ainda por essa especialidade. O 
professor da cardio, que tinha aberto todo o espaço para mim, ficou superfrustrado, e meu 
padrinho disse: “A cama está feita para você, eu não tenho para quem deixar isso tudo”, 
mas, enfim, eu resolvi fazer hematologia e vim para São Paulo.

Se eu tenho um objetivo, o preço que eu pago para consegui-lo pouco 
importa

Foi muito legal vir para São Paulo, porque eu tinha um objetivo muito grande, eu queria 
fazer hematologia no Hospital das Clínicas, e consegui. Fiquei uns dois meses hospeda-
do com o namorado da minha irmã que morava aqui, depois consegui vaga na moradia 
dos residentes do HC e vivia com aquele dinheiro contado. Eu nunca fui, também, de 
fazer grandes esforços: não dava plantão, preferia viver com o dinheiro da residência e 
com a vida restrita do que dormir fora à noite. Mas eu suportei bem todo o sacrifício des-
se período, e aguentaria mais, porque sempre fui muito focado. Se eu tenho um objeti-
vo, o preço que eu pago para consegui-lo pouco importa, seja material ou não. Agora eu 
estou querendo umas porcelanas portuguesas, são caras, mas, no dia que eu conseguir 
dinheiro para comprar, tanto faz.

Essa mudança para São Paulo foi fundamental no meu processo de independência, de 
deixar para trás a insegurança, a fraqueza, me afirmar e seguir um caminho. Eu criança 
não tinha dinheiro para ter o presente de Natal que eu queria, eu tive muita frustração 
na minha vida, não podia contar quem eu era para os meus amigos nem para minha 
família. Eu lembro que tinha aquelas revistas de fotonovela e, no final, tinha um pôster 
com a Betty Faria e o Francisco Cuoco, eu achava o Francisco Cuoco bonito e a Betty 
Faria feia, mas não podia compartilhar isso, então eu estava acostumado a viver sob 
pressão e focar no meu objetivo.

Para mim, a maior dificuldade da medicina não é lidar com o final da vida. Eu escolhi 
isso, eu fui atrás e gosto de poder ajudar nesse momento, isso é o que me alimenta. O mé-
dico só trata, não tem a expectativa de curar todo mundo, a cura que não depende só de 
mim. Eu me limito a acreditar que o meu papel é tratar direito, e tento nunca apresentar 
um problema sem solução. Eu evito que o paciente veja exame antes de mim, porque 
não me dá tempo de preparar um texto que vai deixar ele mais confortável no meio 
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daquela situação: “Olha, aconteceu isso, não é bom, mas eu tenho isso para te oferecer”. 
Todo o problema que é jogado sem solução é catastrófico – mesmo que a solução não 
seja ideal, não seja a que mais agrada, mas ela pode ser uma solução para aquele momen-
to, para aquele problema, para aquela dor.

Minha válvula de escape é viajar, porque a sensação de estar vigiado, com responsabili-
dade, acaba quando eu cruzo a linha do Equador. Se eu cruzar o Trópico de Câncer, en-
tão... quando o piloto diz: “Portas em automático, desliguem os aparelhos eletrônicos”, 
aí é que eu viajo mesmo. É uma queixa dos pacientes: “Você está sempre viajando”, mas 
eu preciso disso. É quando eu me sinto completamente desligado. Sair daqui e ir para 
um clube, fim de semana na praia, parece que o cordão umbilical ainda está ali, mas, 
quando eu vou viajar, isso me faz bem, eu sinto ser eu mesmo. Só sinto falta da minha 
casa, que eu queria que me acompanhasse nas viagens para ficar relaxado, dentro de 
casa, cozinhando, tomando vinho com os amigos e montando uma mesa bonita com 
uma porcelana diferente a cada dia.

O Julian, meu namorado, é a pessoa mais insistente que eu conheço. Eu fiquei três anos 
tentando dizer não, porque eu achava que ele era muito novo, que ele tinha que viver 
outras coisas e não ficar com uma pessoa com uma vida tão limitada, voltada para o 
trabalho e tudo mais. Mas ele insistiu, insistiu, insistiu, e acho que me mostrou que vale 
a pena ser amado, me ensinou a ter companhia. Eu sempre fui um menino que brincou 
sozinho e é difícil para mim ter companhia. A gente se dá muito bem, as famílias se 
gostam. Eu gosto muito do pai dele, o pai dele gosta de mim, também. Acho que a gente 
se encaixou. É um presente da vida.

Eu me recuso a ser o médico da família. Não dou espaço para a minha família falar de 
doenças. Minha mãe só me fala de dores, e eu digo: “Pelo amor de Deus, me conta quem 
engravidou, quem vai casar, faz uma fofoca, eu não quero saber de dores”. E a minha 
família não abusa muito, eles entendem a minha posição. Todo Natal eu vou para a casa 
da minha mãe, ela faz questão de que os irmãos todos se reúnam, e é uma família muito 
boa, a gente não briga, um só entra na vida do outro para ajudar, nunca para criticar, eu 
tenho muita sorte nisso. Tive muita sorte com os meus irmãos, com os meus pais, eu 
acho que expresso pouco as saudades que eu tenho, a falta, talvez até para conseguir 
sobreviver. 
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Estava 
no meio Do 
DiscurSO e 
desligaram o 
microfone

LUIZ
MEYER

Eu nasci em São Paulo em 1938. Meus pais eram poloneses que migraram para o 
Brasil devido às condições muito difíceis com aquele ambiente de perseguição 
que havia na Polônia. Ser filho de imigrantes foi definitivo para a minha forma-

ção. Eles vieram de uma cidade pequena, em que a maioria da população era judaica, e a 
Polônia é um país tradicionalmente antissemita. O pai do meu pai era pintor de parede, 
e era um homem religioso, ortodoxo, como era a maioria daquela geração. Como no 
inverno não era possível pintar paredes, ele fabricava sabão com sebo e cinza fervidos. 
Meu pai contava que saía com ele numa carrocinha, vendendo pela região esse produto. 
A família era muito pobre e morava toda em um quarto; meu pai dormia na cozinha e 
o banheiro era do lado de fora. Com aquele inverno da Europa Oriental, ele saía para 
ir se lavar e a água da privada estava congelada, tinha que quebrar com um pedaço de 
madeira para poder usar. Ele me contava isso quando já era um homem realizado, mas 
queria que eu tivesse uma ideia do que tinha sido a vida dele.

Na biblioteca de casa, 
São Paulo, 1964
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rememorava constantemente essa situação da saída dela da Polônia e se culpava de não 
ter conseguido salvar os pais. Acho que na Polônia foram exterminados cerca de 3 mi-
lhões de judeus nesse período, mas aqui no Brasil ninguém nem sabia direito o que era 
um judeu. Falavam: “Ele é um russo”. E nós não éramos religiosos, não comíamos co-
mida kosher, eu sempre estive em escolas leigas. Meus pais, nesse sentido, eram muito 
liberais. Essa parte religiosa para mim é mais a herança poética, do humor, da história...

Quando eu nasci, meus pais alugaram uma edícula na casa de uma família de judeus 
russos, gente de muitas posses que tinha uma rede de farmácias das quais meu pai era 
fornecedor. Pouco depois, meu pai alugou uma casinha pequena na Alameda Campi-
nas, onde minha irmã nasceu, em 1942. Por fim, nos mudamos para uma casa grande, 
comparada com a anterior, na Rua Maestro Chiaffarelli, também nos Jardins. Eu cresci 
nessa casa, casei nessa casa e depois meu pai me deu ela de presente e eu voltei a morar 
lá por muitos anos. A casa tinha um murinho baixo e dava de frente para uma rua cha-
mada Conselheiro Zacarias, onde tinha uma pracinha e a criançada jogava futebol, taco 
e outros jogos. Era uma vida normal de São Paulo. 

A casa teve duas grandes reformas e foi mudando com o tempo. Na primeira reforma, 
a gente foi morar na Avenida Angélica, em uma pensão chamada Pensão São João, os 
quatro em um quarto. Tinha muitas famílias de imigrantes lá e foi onde conheci duas 
pessoas que depois eu acompanhei ao longo da vida. Um era um sujeito que eu acabei 
chamando de tio, pois ficou muito amigo do meu pai. Ele tinha fugido da Polônia para 
a Argentina, estava assuntando o que fazer e se tornou um homem muito rico cons-
truindo prédios em São Paulo. O outro se chama Milano e depois criou uma editora e 
livraria chamada Nobel. Isso era em 1943 ou 44 e se falava muito da guerra. Recordo que 
eu desenhava com esse rapaz uns foguetes voadores para jogar em cima da Alemanha, e 
lembro também de quando os pracinhas voltaram e fomos vê-los passarem pela Aveni-
da São João, ali perto. Os bombeiros cruzaram duas escadas daquelas enormes formando 
um V de vitória para eles passarem por baixo. Era a alegria do povo. Eu não entendia 
bem o que era aquilo tudo, mas a guerra tinha acabado. 

Você não vai ser preso?

Quando eu terminei o primário, tentei entrar no Colégio Caetano de Campos, que era 
considerado uma grande escola, mas não fui bem no exame de admissão. Aí me preparei 
bem mais para o exame do Colégio Dante Alighieri, que era muito menor do que é hoje, 
entrei no Dante e fiquei lá por oito anos, até concluir o científico. Eu era um aluno regu-
lar, mais para bom. Era um pouco provocador e fui adotando uma posição de esquerda, 
já naquele tempo. Eu tinha muito interesse intelectual, mas realmente não sabia o que 
fazer profissionalmente. No fim, acho que um pouco pelo desafio, um pouco pela ideia 
de prestígio burguês, um pouco pelo interesse, fui fazer medicina.

Até os anos 1930, os judeus poloneses falavam apenas iídiche e frequentavam escolas 
religiosas. Meu pai é da primeira geração que frequentou a escola pública, que era mui-
to boa, mas foi impedido de ir à universidade na Polônia por ser judeu. Ele foi, então, 
estudar na Politécnica de Milão, na Itália, mas não conseguiu concluir o curso. A vida 
dele era muito precária lá, ele tinha que usar jornal dentro dos sapatos para esquentar 
os pés e a família mandava comida da Polônia. Mas, apesar de tudo, ele guardava uma 
lembrança muito boa dessa época.

Quando voltou para a cidadezinha dele, meu pai estava sem futuro definido, aí aconte-
ceu um fato singular. Ele tinha uma velha tia que tinha emigrado para o Brasil e um tio 
mais moço que tinha uma grande empresa farmacêutica no Rio de Janeiro. Essa tia veio 
como uma daquelas mulheres recrutadas na Europa Oriental, para quem era prometida 
uma carreira na América do Sul e quando chegavam aqui eram entregues a bordéis em 
São Paulo ou no Rio – tanto que há toda uma mitologia em torno das polacas no Brasil... 
Eu tenho impressão que essa tia viveu um pouco assim e depois encontrou uma pessoa 
com quem se casou e saiu dessa vida. E ela era uma pessoa muito generosa, então man-
dou uma passagem para o meu pai, que conseguiu emigrar para o Rio e foi trabalhar 
com esse tio, que era representante aqui do talco Ross e outros produtos de laboratórios 
americanos. No começo, meu pai tinha tarefas muito subalternas, como distribuir os fo-
lhetos debaixo das portas, mas aos poucos foi se firmando e, finalmente, teve um posto 
fixo representando a empresa em Recife.

No Brasil ninguém nem sabia direito o que era um judeu

Ainda na Polônia, meu pai tinha uma namorada, que era a minha mãe. Quando ele veio 
para o Brasil, prometeu que assim que possível ia trazê-la para se casarem aqui, o que 
era motivo de chacota das amigas dela, que diziam: “Ele vai te esquecer”. Para complicar, 
dentro da tradição judaica, o homem só pode casar depois que as irmãs se casam, e ele 
tinha três irmãs. Então, ele primeiro trouxe essas minhas tias. Duas delas eram noivas, 
e ele então trouxe também os cunhados. A outra conheceu um rapaz lá no Recife e logo 
se casou também. Depois meu pai trouxe ainda os pais dele, meus avós. A última que 
veio foi minha mãe. E o folclore da família diz que quando ela percebeu aquela situação 
– sogros, cunhadas –, se sentiu muito vigiada e bateu o pé: “Aqui eu não fico”. Meus pais 
então se casaram no Recife e vieram para São Paulo com minha mãe já grávida de mim. 
Na chegada, foram morar numa pensão ali perto do Largo São Francisco.

Minha mãe chegou ao Brasil em 1937 e a II Guerra Mundial rebentou pouco tempo 
depois. Só com o fim da guerra ela foi saber da forma trágica como seus pais morreram: 
eles tinham se escondido, mas foram denunciados por vizinhos e os alemães foram lá, 
fuzilaram sua irmã e mataram seus pais. Minha mãe ficou muito traumatizada com 
essa história. Há poucos anos, quando estava doente no hospital, no leito de morte, ela 
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Os primeiros anos de medicina foram muito penosos, era tudo muito desinteressante 
para mim, anatomia, aquelas coisas… O que eu gostava mesmo era de cinema. Então, 
quando chegou no segundo ano, eu disse: “Vou embora”, e pedi uma bolsa para uma 
entidade chamada Centro Sperimentale di Cinematografia na Itália. O que eu não sabia 
é que o cara do Consulado Italiano que dava essas bolsas era amigo do meu pai, chamou 
ele e perguntou: “Teu filho vai largar a medicina, você está sabendo?”. Aí meu pai veio 
falar comigo: “Vamos fazer um acerto? Você conclui o curso. No final, se achar que não 
quer continuar na medicina, você vai para a Europa e eu te pago um curso”. Aí depois 
eu fui encontrando nichos de interesse na medicina, algumas matérias básicas como 
química orgânica e farmacologia, e especialmente a clínica médica. A Escola Paulista de 
Medicina era uma ótima escola, tinha médicos conhecidos e você participava de reuni-
ões de clínica em que eles mostravam os pacientes e os exames e você tinha que fazer o 
diagnóstico. Os professores discutiam as possibilidades conosco, era bem mais coerente 
e instigante do que o começo do curso.

A psiquiatria da Escola Paulista e da Pinheiros [Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo] eram dominadas pelo mesmo grupo, tendo à frente o professor Pacheco e 
Silva, que era muito conservador e totalmente contra a psicanálise. Já mais para o fim 
do curso, quando me interessei pela psiquiatria, eu comecei a fazer psicanálise e havia 
esse choque com a visão dada pela cadeira. Mas houve na época um acordo entre o Go-
verno do Estado e a Escola Paulista em que um ambulatório que não tinha ligação com 
a cadeira de psiquiatria da Escola foi instalado lá dentro. Ali eu conheci um grupo de 
psiquiatras muito interessante, que eu passei a frequentar. Eram uns sujeitos de esquer-
da, que tinham formação no exterior e uma orientação psicanalítica.

Na Escola Paulista, eu organizava ciclos de cinema e outras atividades, e um dia eu sou-
be que o [filósofo Jean-Paul] Sartre vinha ao Brasil para um congresso de literatura, acho 
que era em Fortaleza. Resolvi escrever para ele convidando-o para vir também a São 
Paulo. Ele aceitou e organizei sua visita. Eu tinha dois interesses nesse contato: que ele 
falasse sobre o horror do Apartheid na África do Sul e que defendesse o regime de Cuba, 
que era um tema efervescente, era a grande esperança. Mas aí eu fiquei muito assustado: 
“O que eu vou fazer com esse homem aqui?”, e fui falar com o Fernando Henrique Car-
doso, que era professor de sociologia, assistente do Florestan Fernandes, para ele organi-
zar outros encontros. Ele fez duas conferências em São Paulo e nós o entrevistamos ao 
vivo, acho que na televisão Excelsior.

Na formatura tinha um concurso para ser orador da turma e eu fui escolhido, apesar da 
minha classe ser conservadora. O outro concorrente era um sujeito que falava coisas 
como: “mãe de médico padece duas vezes no paraíso” e fez um discurso formal sobre o 
sacerdócio do médico. Já eu fiz um discurso completamente inflamado, dizendo que a 
nossa geração ia derrubar os tabus e criar a revolução. Naquele tempo, a formatura era 
no Teatro Municipal. Não sei se é um pouco de fantasia ou pode ter sido um problema 

técnico, mas quando eu estava no meio do discurso desligaram o microfone. Mas eu 
tinha me preparado bastante e estava com uma dicção muito boa e segui falando coisas 
tenebrosas para aqueles pais que tinham ido lá cumprimentar seus filhos. Minha mãe 
ficou até com medo, embora ainda fosse 1961. Ela achou um pouco radical demais e 
falou: “Você não vai ser preso?”.

Fui nomeado para o manicômio judiciário, uma mistura de  
prisão com hospital

Quando me formei já estava namorando a Regina, que eu conheci de uma forma curio-
sa. Tinha um grande amigo meu, que depois se tornou um filósofo muito conhecido, 
figura de prestígio em São Paulo, chamado Gianotti. A Regina foi aluna dele e tinha uma 
grande admiração pelo Gianotti, mas ele tinha uma certa fama de intratável. Aí uma 
amiga em comum disse a ela: “Vou te apresentar um Gianotti tratável”, porque naquela 
época eu era sósia dele, era uma coisa inacreditável, até a mãe dele me confundia quan-
do via de longe e as pessoas vinham falar comigo: “Você é o Gianotti?”.

Nessa época, a Regina trabalhava no Ipesp, que era o Instituto de Aposentadoria do Es-
tado, numa divisão que construía escolas e fóruns no interior. Lá ela conheceu mui-
ta gente, inclusive um prefeito que era irmão do secretário da Saúde, Emílio Carlos, 
um sujeito muito conhecido em São Paulo porque durante a guerra trabalhava para a 
[emissora britânica] BBC narrando umas histórias. Eu queria trabalhar no Juqueri – o 
grande hospital psiquiátrico de referência da cidade – e a Regina falou com esse fulano, 
que consegui uma entrevista para mim com o irmão, e ele me nomeou como médico 
psiquiatra de Juqueri. Acho que nem era algo tão difícil, na verdade, porque não era um 
lugar agradável; você aprendia muito, mas era um semi-campo de concentração, então 
não tinha tanta gente querendo trabalhar lá. Em 1962, então, eu fui trabalhar no Juque-
ri. Lembro que minha mãe ficou toda orgulhosa, chegou para uma amiga e falou: “Meu 
filho está no Juqueri”, e a amiga brincou: “Eu sempre achei que ele ia acabar lá”.

O Juqueri era enorme, com várias unidades, e eu fui nomeado para o manicômio ju-
diciário, uma mistura de prisão com hospital onde ficavam internadas as pessoas que 
tinham cometido delitos e tinham – ou aparentavam ter – uma doença mental. O papel 
de um médico psiquiatra ali era organizar a medicação desse pessoal, quando cabia, e 
renovar os laudos psiquiátricos para saber se eles podiam voltar à sociedade. Eram deci-
sões muito difíceis, porque envolviam um risco alto. O diretor era um psiquiatra que se 
chamava Paulo Fralette e era completamente alterado. Eu tinha muitos conflitos com 
ele porque ele tinha uma visão psiquiátrica violenta, era uma pessoa autoritária, de uma 
assertividade que não cabia nesse tipo de especialidade. Naquele tempo, a Secretaria de 
Saúde tinha um departamento que só lidava com os hospitais psiquiátricos, chamado 
DAP – Departamento de Assistência aos Psicopatas, e eu fui pedir ao diretor para me 
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tirar daquela unidade, então me transferiram para o hospital principal do Juqueri, onde 
eu fiquei até 1964.

Lembro de um episódio curioso desse período. O Ademar de Barros era o governador 
e ele foi ao Juqueri fazer uma visita com sua esposa, dona Leonor, aquela de quem ele 
sempre falava: “Está aqui ao meu lado dona Leonor, esta santa mulher”, mas todo mun-
do sabia que ele tinha várias amantes. Não lembro bem o motivo dessa visita, mas todos 
os pacientes se juntaram próximos à grade – aquele monte de loucos gritando “Ademar, 
Ademar” – e o Ademar e a dona Leonor iam passando e cumprimentando como se esti-
vessem num comício, uma situação meio surrealista.

Eu trabalhava no Juqueri de manhã e nas horas que sobravam fazia um pouco de con-
sultório de psiquiatria e terapia. Além disso, fui contratado em 1962 para dar aula 
como assistente pelo Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista. Meu 
trabalho era sensibilizar os alunos a prestarem atenção na relação médico/paciente, 
nos conflitos psíquicos que surgiam nas consultas e também nas afecções psicosso-
máticas. Quando houve o Golpe Militar em 1964, eu já tinha planos de sair do Brasil 
e ter uma formação europeia, um pouco influenciado por aqueles psiquiatras com os 
quais tinha trabalhado e continuava trabalhando. Eu tinha me casado no ano anterior 
com a Regina, me sentia exposto politicamente e achei que era um bom momento para 
viajar. Consegui uma bolsa do governo francês e fui para a França me aprofundar nos 
estudos de psiquiatria.

Cheguei a pensar em ficar de vez em Genebra

Ficamos cinco anos na Europa, um ano em Paris, um ano numa cidade perto de Char-
tres, chamada Bouglainval, e três anos em Genebra. Quando estávamos em Paris, eu 
acho que ia no cinema quase todo dia, ver aqueles filmes míticos, sobre os quais sempre 
tinha ouvido falar e passavam lá. Também tinha os lançamentos do [Jean-Luc] Godard 
e de outros grandes cineastas da Nouvelle Vague, que estava no auge. Foi um momento 
incrível. Em Paris, eu tinha bolsa de estudos em dois serviços, mas eu queria muito ir 
para Genebra, por conta do trabalho de um professor espanhol exilado, que era um neu-
rologista muito interessado em psiquiatria e psicanálise e tinha sido contratado pela 
Comuna de Genebra para fazer um serviço peculiar no hospital da universidade. Eu 
pedi para trabalhar lá como voluntário e ia me virar com um dinheiro que vinha do Bra-
sil. Aí, depois de um mês como estagiário, morando no hospital, tive uma grande sorte, 
pois uma médica que depois ficou muito amiga minha adoeceu e teve uns problemas 
familiares. A direção do hospital me convidou para ocupar o lugar dela e fiquei três anos 
contratado como assistente.

Em Genebra, se praticava uma psiquiatria de grande influência psicanalítica e era um 
modelo muito moderno, com dois serviços: o hospital e o serviço de atendimento am-

bulatorial na cidade. Cada área da cidade tinha o seu núcleo de médicos, assistentes 
sociais, então os pacientes não perdiam a identidade, não eram jogados em qualquer lu-
gar. Quando eles saíam do hospital, passavam a ser atendidos pelo médico do bairro. Eu 
aprendi muita coisa nesse período, em especial em relação à conduta de personalização 
do atendimento, que era muito evidente lá, e à problematização dos casos clínicos, que 
era muito rica, com intercâmbio entre vários autores. 

Em termos culturais era uma experiência muito interessante também, pois tinha mui-
tos médicos de várias nacionalidades. O parto do meu filho foi feito, por exemplo, por 
um médico iraniano. Eu estava de plantão no hospital no dia em que ele nasceu. Naque-
le tempo, Genebra só tinha o Hospital das Clínicas, que atendia toda a cidade, do milio-
nário ao motorista. Na cidade só havia um hospital privado que era uma maternidade. 
Entre minhas várias atividades, eu às vezes dava plantão para emergências psiquiátricas 
nesse hospital geral e aconteceu de estar lá naquele dia. Eu me lembro bem, assisti o 
parto, meus pais foram para lá. Foi uma grande alegria.

Eu cheguei a pensar em ficar de vez em Genebra, porque a vida era muito boa e se apren-
dia muito. Mas aí conheci um sujeito que era o diretor do Departamento de Ensino da 
Organização Mundial de Saúde e era um brasileiro. Tinha poucos brasileiros em Gene-
bra e um dia eu fui até sua casa e ele contou que estava envolvido na organização de 
uma escola de medicina completamente nova na Universidade de Brasília, uma esco-
la que teria um currículo revolucionário para os padrões do ensino médico habitual, 
voltado para a proximidade com o povo. Ela seria instalada, inclusive, em uma cidade 
satélite e ele me ofereceu de ser o professor de psiquiatria dessa escola, porque também 
conhecia as minhas ideias. Isso foi em 1970, e pouco tempo depois eu fui para Brasília 
começar a preparar todo o serviço de psiquiatria da universidade. As primeiras turmas 
estavam no quarto ano e era época de começar a ensinar essas matérias. Então, eu or-
ganizei duas disciplinas: psiquiatria clínica e relação médico/paciente, que se chamava 
psicologia médica.

Entretanto, eu tive muitos problemas com o reitor da universidade. Ele era um oficial 
da Marinha, mas o problema não era propriamente político e sim porque ele era um 
sujeito cínico e hipócrita. Você ia pedir algo para ele, ele falava: “Não, claro, eu vou te 
apoiar, o que você está pedindo é muito interessante”, e por trás fazia uma coisa com-
pletamente diferente. Nessa altura, a Regina foi para São Paulo trabalhar no Governo do 
Estado com o falecido Jorge Wilheim, que era o secretário de Planejamento. Eu ficava 
indo e vindo e a situação ficou insustentável. 

Nesse período, eu tinha me encantado com uma nova área, dos problemas de família. A 
dinâmica familiar influi diretamente na saúde mental e na formação da personalidade 
e eu fui vendo isso através de pacientes, da sua relação com a família e da família com 
eles. Percebendo que aquela coisa em Brasília ia acabar mal, eu pedi uma bolsa para o go-
verno brasileiro para estudar terapia de família em Londres, numa organização muito 
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conhecida chamada The Tavistock. A Regina também conseguiu uma bolsa para fazer o 
mestrado em arquitetura e nós saímos mais uma vez do país. 

Nós todos somos produtos de uma mentalidade familiar

Em Londres, eu escrevi um livro que se chama Família dinâmica e terapia – uma aborda-
gem psicanalítica, que durante muitos anos foi o único livro de um autor brasileiro sobre 
o tema e teve várias edições, até que a editora foi comprada por uma editora americana 
que não teve interesse de republicar. Era um momento em que muitas faculdades par-
ticulares fizeram cursos de terapia de família, o que ajudou o livro a se tornar conheci-
do; eu encontrava muita gente que dizia: “Uso o seu livro no meu curso”. Esse livro se 
tornou também um doutorado que eu defendi em Genebra, então eu voltei da Europa 
como um sujeito que tinha um doutorado na área de psicanálise, o que praticamente 
não existia no Brasil. 

Em 1976, antes de ir para Londres, eu havia terminado a minha formação analítica. In-
gressei como membro associado da Sociedade de Psicanálise, depois passei para mem-
bro efetivo e me dediquei muito a escrever artigos, a ensinar e a difundir a psicanálise 
em outras entidades. Aos poucos, fui me afastando da psiquiatria e na volta passei a 
trabalhar apenas como psicanalista.

Desses anos para cá – na verdade, desde 1964, curiosamente a partir do Golpe Militar 
–, houve um grande desenvolvimento da psicanálise no Brasil, com muita gente inte-
ressada, várias escolas, vários grupos e muitos núcleos dedicados a diferentes aspectos, 
um deles a terapia de família. Algumas Sociedades de Psicanálise têm hoje centenas de 
filiados e alunos; acho que a de São Paulo tem 600. Então, há uma enorme expansão da 
psicanálise. A prática da psicanálise, de certa maneira, também se modificou, se tornou 
mais flexível e passou a adotar um intercâmbio frutífero com a psiquiatria.

No meu consultório, eu trabalho com pacientes individuais, desses que chegam lá e 
dizem: “Estou infeliz, não me encontro, estou com uma crise…”. Trabalho com casais 
também, que vão lá porque estão tendo conflitos, dificuldades de convivência. Nesses 
casos, a terapia é dirigida para dar uma consciência do conflito, não para aproximar o 
casal e nem para separá-lo; nem eu saberia o que é melhor para o casal. E há também a 
terapia de família, que em geral acontece por conta de um paciente emergente, um filho 
que vai mal na escola, ou que toma droga, ou que ficou violento, ou porque os filhos 
estão brigando muito com os pais, então o grupo familiar vem inteiro. Em geral, tem 
um membro da família que encarna a doença e o trabalho do analista é justamente tirar 
o foco desse paciente emergente e mostrar que aquilo é produto de uma dinâmica, de 
uma forma de funcionamento da família. Nós todos somos produtos de uma mentalida-
de familiar que nos forjou. 

São essas as três atividades, com técnicas relativamente diferentes, em que eu trabalho. 
O que tem em comum, eu diria, é o sofrimento, a insatisfação, a procura de um diálogo, 
a procura de uma compreensão e, como sempre, o ser humano, de modo ambivalente, 
porque essas situações também não se criaram gratuitamente; elas, em geral, são defen-
sivas de uma outra mais contundente para a pessoa.

Do lado pessoal, especialmente de uns anos para cá, com os filhos já mais velhos e mi-
nha neta que é muito divertida, posso dizer que é justamente a vida familiar que tem 
me garantido um grande conforto, fazendo eu me sentir amparado e querido. A família 
tem essa função.



60 · 61TODO MUNDO TEM UMA HISTÓRIA PRA CONTAR

Não teria lugar 
melhor para 
saber se eu 
desmaiava quando 
via sangue

MARIA DE FÁTIMA 
SANTOS

Toda a família sempre falou que eu puxei à mãe da minha mãe, a vó Isolina. Ela 
era a parteira da aldeia de onde a família veio, na Itália, um lugar com seis ou 
sete ruas com casas de pedra. Ela tinha cinco filhos, mas não gostava de ficar pa-

rada, saía à rua para fazer qualquer coisa: colher frutas, ajudar todo mundo, menos ficar 
em casa. Um dia uma criança morreu durante o parto. A aldeia queria satisfações e meu 
avô não gostou: “Tu não cuidas dos teus filhos para isso?”, e trancou minha avó dentro 
de casa. Só que os partos continuaram acontecendo e não havia outra opção, chamavam 
Isolina. Ela dizia: “Não posso sair”; “Mas, Isolina, vai morrer, tens que ajudar!”. Um dia ela 
escalou o muro de dois metros e meio, desceu e foi-se embora. Quando o avô e os filhos 
chegaram em casa: “O que é isso? Cadê a avó?”; “Foi fazer os partos”.

Dançando com o pai Leonel 
em São Paulo, 1991
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suas famílias junto aos pais. Mas ninguém queria mais ficar pedindo dinheiro ao pai, e 
também não corria muito dinheiro com criação e agricultura naquela época. Então fez-
-se uma reunião e disseram: “Olha pai, dê-nos um pedaço de terra para que a gente possa 
cuidar da família”. Mas a ideia do meu avô italiano era manter ali todo mundo para que a 
atividade dele fosse adiante, e ele disse: “Não, vocês têm casa, têm comida, têm tudo”. Aí 
dois dos irmãos migraram para o Canadá e dois para o Brasil, um deles meu avô.

Em São Paulo, as famílias dos dois irmãos ocuparam uma casinha pequena. Catavam 
frutas no pé e coisas no lixo da rua para vender, até que uma vizinha viu que eles traba-
lhavam muito, ficou com dó e ensinou as mulheres da família – entre elas minha mãe 
– a fazer crochê e tricô. Eles começaram, então, a vender as roupas que produziam de 
casa em casa. Meu avô, que era muito machista, fazia tricô escondido para não passar 
vergonha. Dessa atividade, eles passaram a marretar na feira, que é quando você põe 
um pano no chão e vai vendendo coisas. Foram juntando um dinheirinho e compraram 
uma barraca de feira. 

Português, tu tens que arrumar uma namorada

Na feira, o pai da minha mãe conheceu meu pai; foi o que uniu a família. Meu pai era 
apenas sete anos mais novo que meu avô e eles chegavam com o caminhão de madru-
gada, descarregavam, iam tomar café no famoso bar da feira... Meu avô falava: “Portu-
guês, tu tens que arrumar uma namorada para ir à frente”. Só que meu pai já flertava 
com a minha mãe, que tinha 16, 17 anos – bem mais nova do que ele. Eles enrolaram, 
namoraram escondido, mas chegou o dia fatídico e meu pai apareceu para anunciarem 
o namoro na casa do meu avô, que ficou enfurecido. Tem-se a teoria de que os italianos 
são mais espertos do que os portugueses, mas é sempre o inverso, e meu avô achou que 
meu pai tinha dado a volta nele. Depois, houve muita represália, eles falavam italiano 
para meu pai não entender e outras coisas, mas ele era persistente, sempre fez aquele 
estilo turrão português. 

Meus pais se casaram em 1965 e eu nasci em 66. Meu pai tinha uma casinha que já era 
muito para a época; o chão era no barro, não deu tempo de acabar antes de casar, mas ele 
foi melhorando. Minha mãe estava acostumada à restrição: eram duas famílias pobres 
vivendo juntas e tudo tinha que ser dividido. No primeiro dia depois que se casaram, ela 
fez uma sopa para o jantar. Mas meu pai era trabalhador braçal, carregava sacos de batata. 
Ele sentou à mesa, comeu a sopa e perguntou: “Cadê o segundo?”; “O que é o segundo?”, 
perguntou minha mãe. Ele estava acostumado, mesmo na penúria que vivia em Portugal, 
a ter uma sequência de pratos na refeição. “E como esperas que eu trabalhe?”, respondeu. 
No outro dia, ela fez três pratos, mas era bem pequenininha e não aguentou comer. E ele 
disse: “Aqui podes comer o que quer, mas jamais deixe comida no prato, porque não se joga 
comida fora”. Minha mãe sempre falou que tinha tanto medo do marido quanto do pai.

A família de meu pai é portuguesa, e também veio de uma aldeia no interior. Meu bisavô 
paterno era chamado de João Grande e tem uma história fantástica, que meu pai nunca 
me contou, só vim a saber em um reencontro de primos em 2013. Diz a lenda que os 
pais dele, enquanto estavam namorando e noivando, naquele amor todo, tiveram uma 
relação e ela embarrigou. Isso naquela época, em um lugar pequeno, não era aceitável. 
Eram pessoas que tinham títulos, a moça se escondeu e resolveram dar a criança: esco-
lheram um senhor sozinho e a deixaram em sua porta com um saquinho de moedas de 
ouro suficientes para garantir seu sustento pelos próximos dez anos. A família vigiava 
a criança à distância e, quando o dinheiro acabou, arrumaram um emprego ao senhor. 
O rapaz cresceu sem pai nem mãe, e o senhor também morreu, mas ele tornou-se uma 
pessoa de referência na aldeia porque fazia amizade fácil.

Quando seus pais ficaram mais velhos, se arrependeram, resolveram contar a verdade 
e mandaram chamar o rapaz. Seu emissário falou a ele: “João, tenho que contar a tua 
história, tens um pai com posses, tens uma família!”; “Estais a brincar?”; “Não, vais ter lá 
que vão te receber”; “Não vou, não me quiseram até agora...”; “Vá que são pessoas boas, 
tiveram problemas, tu nasceste antes do tempo”. Ele, com muita insistência, se pôs no 
cavalo e foi. Chegou de longe, olhou aquele casarão grande e pensou: “isso não tem a 
ver comigo”. Foi de novo, chegou a bater à porta: “Estou aqui a procurar…”; “Ah, espera 
um pouco que eu já chamo”. Mas ele olhou aquelas coisas dentro do casarão e pensou: 
“Isso não tem nada a ver comigo. Se eu não era bom naquela época, não sou bom agora. 
Não quero contato com esta família”. Ele continuou trabalhando e, quando se casou, 
ganhou uma quinta para morar. Teve 12 filhos e, a partir disso, os 12 tiveram, cada um, 
cinco filhos ou mais. Todos ficaram conhecidos lá como os da Quinta, e ele dizia que a 
casa da quinta devia ser aberta a todos que passassem e tivessem fome. Foi uma pessoa 
extremamente bondosa e nunca lhe faltou nada.

Meu pai emigrou no tempo da ditadura do Salazar, quando Portugal vivia uma situação 
muito difícil e tudo era limitado. Ele queria muito sair da aldeia e, aos dez anos, escreveu 
escondido a primeira carta para um amigo do pai, para ver se arrumava alguma coisa 
em Lisboa; de tanto tentar, conseguiu um trabalho num armazém, cuidando de queijos, 
então logo cedo entrou para o comércio. Depois já estava se organizando para montar o 
negocinho dele, mas foi convocado pelo exército e foi parar na guerra de independência 
de Goa, na Índia. Esteve lá por dois anos e meio, era motorista no Exército e muito de-
pois ainda nos contava algumas cenas de guerra. Quando voltou para Portugal, preferiu 
tentar a vida no Brasil.

Ninguém queria mais ficar pedindo dinheiro ao pai

Minha mãe tinha oito anos quando a família deixou a Itália. Lá, havia o hábito da família 
toda viver na mesma casa; no caso de meu avô materno, eram cinco irmãos morando com 
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Por essa época, meu pai já queria derrubar a casinha em que a gente morava e fazer um 
sobrado. Só que em São Paulo, por algum motivo, as construções estavam embargadas. 
Ele encomendou a planta e consultou um engenheiro que passou um ano dizendo que 
não havia jeito. Um dia meu pai pôs o terno, a gravatinha do casamento e saiu com a 
planta debaixo do braço. Chegou cedo à Prefeitura, esperou o prédio abrir e conseguiu 
subir à antessala do gabinete do prefeito. Lá ele disse: “Estou aqui para falar com o seu 
prefeito!”; “Mas como assim vai falar com o seu prefeito?”; “Sim, porque eu não saio da-
qui sem resolver o meu problema, se o senhor não resolve, espero o prefeito”; “Não, o se-
nhor me explica o problema, eu prometo que tento resolver!”; “Pois então, eu agora pos-
so trabalhar, quando ficar mais velho eu não posso e o governo não vai me dar dinheiro; 
preciso construir a minha casinha e daqui não saio”. E isso sem gritar, firmemente. Saiu 
de lá com a autorização e voltou ao engenheiro: “Aqui está, faça o favor de construir”.

A casa era um casarão bem simples, com quarto, sala e cozinha, uma garagem à direita 
e um quintalzão onde cabia o caminhão. Tinha também um cantinho em que a gente 
plantava umas coisinhas e um quartinho pequeno onde a gente brincava. E tinha um 
galpão onde meu pai cuidava das batatas e empilhava os sacos para vender. Lembro 
quando chegou o primeiro telefone em casa, foi um acontecimento. Meu pai ligou para 
Portugal, mas na aldeia só tinha telefone no bar, tinha que achar o fulano, vir todo mun-
do; quando ele foi pagar a conta, pagou como se fossem duas viagens a Portugal!

Como a minha mãe tinha que trabalhar, quem cozinhava era eu. Quando eu tinha oito 
ou nove anos, ela me ensinou o prato mais simples que dava para eu fazer, que era cozi-
nhar batata com bacalhau e ovo. Era muito fácil: descascava a batata, punha ovo, chu-
chu, bacalhau e cozinhava aquilo. Nossa comida era isso e massa, que minha mãe fazia 
quando estava em casa.

Com oito anos, eu já ajudava meu pai

Eu fui criada na feira, que era aquele lugar colorido, onde eu gosto de ir até hoje. Minha 
mãe vendia cebola e alho e o meu pai vendia batatas. A cada feira, eram de 20 a 25 sa-
cos de batatas, uma quantidade enorme. O trabalho era pesado. Ele tinha um Chevrolet 
Brasil imenso e o pessoal o ajudava a carregar onde ele comprava, mas quando voltava 
para casa, tinha que descarregar sozinho. Ainda lembro do dia em que mais vi meu pai 
trabalhar: ele descarregou o caminhão com pilhas altas de sacos; foram umas duas ho-
ras e meia subindo e descendo. Eu era meninota e, como não tinha força, empurrava os 
sacos com o peso do corpo para tentar ajudá-lo, não porque ele me pedisse mas porque 
era muito apegada a ele. Quando acabou, ele foi para a cozinha, tomou uma água, foi ao 
banheiro e foi pegar outro caminhão igualzinho para descarregar.

Com oito anos, eu já ajudava meu pai. Lembro que ele comprava, ainda sujas porque era 
mais barato, umas batatinhas pequenas que se come em conserva, e as lavava em casa 

para ter um produto mais rentável. Eu ficava na mangueira e ele ficava sacolejando a tal 
da batata pra lavar até ela ficar limpinha. Mas nós sempre fomos cão e gato. Nas feiras 
havia sempre quatro ou cinco barracas de batatas, e uma briga minha com ele era se 
escondia ou não os defeitos das batatas, que ficavam arrumadinhas em montanhas. Ele 
dizia: “Como você espera vender mostrando os defeitos?”, e eu: “Você não pode enganar 
ninguém”. Lembro também que, para me proteger, ele deixava para mim os clientes 
menores, de um quilo, porque não era pesado. E ele atendia os de dez, 20, 30 quilos. Mas 
eu não gostava, e passava o dia de bico. Chegava no carro, minha mãe olhava: “O que 
foi?”; “Nada”; “Fátima, fala logo”, e eu dizia: “Ele me deixa os piores clientes, eu fico lá 
aguentando gente chata para vender um quilo e ele vende 30 quilos; ele está me passan-
do a perna!”. Depois, com minha mãe, minha função era limpar o alho. Tenho até hoje 
um calo da faquinha, que tinha que ser cega pra não me cortar, e por isso eu tinha que 
fazer mais força com ela. 

Com o tempo, a barraca da feira foi enfraquecendo e a primeira que passamos adiante 
foi a de batatas. Um dia, nossa casa foi assaltada. A gente tinha um pastor alemão que 
tomou dois tiros, e foi um susto enorme porque dava a impressão de ter sido na minha 
mãe. Meu pai acordou e deu de cara com os ladrões quando chegou na cozinha. Eu, que 
tinha 14 ou 15 anos, acordei e fiquei vigiando as duas crianças, que graças a Deus não 
acordaram, mas foi um pânico total. Meus pais já tinham um terreno em São José dos 
Campos e depois disso optaram por largar tudo, deixaram casa e negócio para trás. Mi-
nha mãe sempre quis ter loja e em São José alugamos uma que começou devagarzinho. 
Meu avô ficou alucinado, porque nós morávamos a três pontos de ônibus da casa dele e 
estava sempre enfiado lá. Ele disse que nunca mais ia falar com a gente e a minha mãe 
foi fungando e chorando daqui até São José. 

Eu parecia uma criança que fez arte e está com medo de apanhar da mãe

Nessa ida para São José, meu pai tinha uns 50 anos e minha mãe devia estar beirando 
os 40. Eu, com 16, estava terminando o colégio e já queria fazer medicina. Falava num 
primeiro momento que queria ser dançarina. Depois, professora. E por muito tempo, 
achei que ia fazer oceanografia. Quando eu estava terminando a oitava série, tive uma 
briga feia com minha mãe, porque ela falou: “Vou te matricular no curso normal”, que 
era para se formar professora, uma profissão considerada decente e razoável. Eu disse: 
“Mãe, eu quero fazer biológicas em vez de fazer humanas”; e ela: “Não, já está tudo de-
cidido, já escolhi a escola”. Porque minha mãe era assim, tudo era decidido pela cabeça 
dela. Lembro que meu pai chegou nessa hora, perguntou o que estava acontecendo e eu 
disse: “Ela quer que eu faça uma coisa que eu nem sei o que é, não sei no que vai dar e não 
quero fazer, eu quero biológicas”. E ela respondeu: “E no que isso vai dar?”. Minha mãe 
sempre ganhava as discussões, mas baixou um santo em mim e eu falei pra ela: “Então 
está bom, eu faço normal e você vai ser responsável por eu não fazer da minha vida o 
que eu quero”. Na hora, acabou a discussão: “Quer fazer biológicas? Faça biológicas”.
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Com muito custo, minha mãe foi se informar sobre as opções e eu estudei no Colégio 
São Judas Tadeu, na Mooca. Na turma de biológicas, acho que 80% dos colegas foram 
para enfermagem. E eu não sabia exatamente por que eu queria medicina, mas eu tinha 
convicção de que não queria enfermagem. Em paralelo, fiz um curso técnico em anato-
mia patológica e um estágio no Hospital Cândido Fontoura, onde conheci um anato-
mopatologista velhinho, com quem ninguém tinha paciência, mas que me contava mil 
histórias da profissão. E, quando a gente ia colher exames de sangue, aquilo para mim 
era um passeio na Disneylândia, porque eu começava a ver o que acontecia, o que não 
acontecia. Sempre ficava até mais tarde, envolvida nas atividades. 

Minha mãe não queria que eu fizesse medicina. Ela dizia: “Você é mulher, pobre, e não 
tem ninguém para te ajudar. É muita responsabilidade e você nunca vai ter uma vida 
normal. Que vantagem Maria leva?”. Ela achava que eu nunca ia passar no vestibular de 
medicina e o plano dela já estava feito: me dar uma loja para tocar. Na primeira tentati-
va, tinha feito um cursinho de três meses e realmente não deu. No outro ano, fiz seis me-
ses de curso, porque eu trabalhava na loja dos meus pais e ajudava com os meus irmãos... 
Demorei uns quatro anos para passar e acabei ficando dois, três anos morando com eles 
em São José e ajudando a montar a loja. Para quem morava na Zona Leste de São Paulo, 
ali era uma maravilha dos deuses, tinha o Bosque dos Eucaliptos, andava de bicicleta, 
levava as crianças na escola. E minha mãe adorava a loja, que ela sempre quis ter.

Chegou uma hora, com aquela dificuldade de entrar na faculdade, que eu questionei 
se precisava mesmo fazer medicina. Foi quando vi uma propaganda de um curso de 
instrumentalização cirúrgica no Hospital São Camilo, em São Paulo, e achei que não 
teria lugar melhor para saber se eu desmaiava quando via sangue. Dinheiro para pagar 
não seria problema, porque eu sempre juntava uns troquinhos. O problema era que o 
curso tinha dois períodos de dois meses que eram à noite. Obviamente, quando falasse 
que ia ser à noite em São Paulo, minha mãe não ia deixar. Falei com ela do curso sem 
contar esse detalhe, peguei o dinheirinho e fui fazer a inscrição. Para minha felicidade, 
tinha uma pensão em frente ao São Camilo. Eu fui à pensão e perguntei se tinha vagas. 
A senhora disse que sempre tinha. Então pensei: conto à minha mãe que o curso tem 
um período à noite, e como é muito perigoso andar na cidade, vou dormir no próprio 
hospital – em pensão ela não ia aceitar mas no hospital, no raciocínio dela, não teria 
nada para acontecer de errado. 

No dia em que o curso começava, cheguei mais cedo e fui ao pronto-socorro, onde ima-
ginei que podia ter lugar para eu repousar. Mas não havia possibilidade. Fui à pensão, 
com o dinheirinho contado: “A diária é quanto?”; “Não temos vaga”. Plano A furou, pla-
no B furou, pensei: “Eles devem fechar o hospital à noite, eu me escondo no banheiro, 
volto para a sala, estico três cadeiras e logo de manhã cedinho saio para ninguém me 
ver; é só um mês, vai dar certo”. Quando entro na sala, senta do meu lado uma amiga do 
colégio, que tinha se formado, mas não tinha achado emprego e também estava fazendo 
o curso. De cara, ela botou o dedo na minha ferida: “Você está morando em São José, 

onde vai ficar?”, e eu tive que abrir o jogo, contei tudo. Ela disse: “Nem pensar, você vai 
para a minha casa, espere um pouquinho”, ligou para a mãe e eu passei o mês na casa 
dela no Brás.

No meio do curso, eu já tinha feito a parte teórica, já sabia como montar a mesa de ins-
trumentação e chegou a hora de fazer a fase de estágio. No primeiro dia, eu cheguei uma 
hora mais cedo no hospital e ainda não tinha ninguém. Fui entrando, botei aquela rou-
pinha, toda preparada. Eram seis e 30 da manhã quando chegou um doutor apressado e 
perguntou: “Você é a instrumentadora?”; “Sou”; “Você pode entrar numa cirurgia comi-
go?”; “Lógico, doutor”. Era uma cirurgia grande e foi começando a dar um medinho: eu 
nunca tinha entrado numa sala cirúrgica. Começaram todos aqueles procedimentos e 
chegou uma hora em que o paciente ficou sem roupa. Eu me vi em maus lençóis, porque 
nunca tinha visto um homem pelado; fiquei olhando para o lado, superando aquele mo-
mento… Montei a mesa com cuidado extremo para não errar, uma mesa perfeita como 
eu acho que hoje não montaria. Começou a cirurgia e o assistente não chegava, então, 
além de passar o instrumental, eu comecei ajudando. Depois tudo foi se equilibrando, o 
assistente chegou, voltei para a minha mesa, mas de repente quem entra na sala: a pro-
fessora! Ela olhava para mim e queria me esgoelar. Dali a pouco, perguntou: “Você é a 
Maria de Fátima?”; “Eu mesma. Estava precisando, eu vim ajudar”. Então, ela perguntou 
ao doutor: “Ela está se comportando bem?”, e ele disse: “Ela é ótima”. A professora ficou 
com mais raiva ainda. Terminou a cirurgia, eu parecia uma criança que fez arte e está 
com medo de apanhar da mãe, não tinha por onde fugir. Me revesti de toda coragem do 
planeta, e ela disse: “Você está na minha mira. Quero ver você terminar esse curso...” Mas 
foi nesse curso que eu tive certeza que queria fazer medicina.

Eu já entrei na medicina pela porta da cirurgia

Depois de quatro anos, eu passei na Mogi [Universidade de Mogi das Cruzes], passei na 
Unesp [Universidade Estadual Paulista] de Botucatu e estava na lista de espera da Santa 
Casa [Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo]. Qualquer pessoa ra-
cional teria ido para Botucatu, mas eu achava que de lá não conseguiria acompanhar 
congressos, cursos e outras coisas que seriam mais práticas estando perto de São Paulo. 
Mogi era ruim, mas lá eu teria essa proximidade. Então, fiz inscrição em Mogi, e fui 
acompanhando as listas da Santa Casa, que eram meio confusas. Tinha saído a primeira, 
a terceira e a quarta listas, achei que não tinha mais como ser chamada. Já estava pegan-
do os remédios do trote de casa em casa, quando liga um colega que tinha perdido a vaga 
na Santa Casa – quando chamaram, ele estava viajando. E ele disse: “Fátima, preste aten-
ção porque a lista roda muito. Você ainda pode entrar”. Esse cara mudou minha vida, 
porque chegou um dia que eles ligaram: “É da residência da senhora Maria de Fátima?”; 
“Sim, sou eu”; “Aqui é da Santa Casa, você está sendo chamada para começar o curso de 
medicina, venha até amanhã fazer a inscrição”. Falei para o meu pai, mas ele já estava 
apaixonado por Mogi, com aqueles prédios altos, e tinha gastado o pouco dinheiro que 



68 · 69TODO MUNDO TEM UMA HISTÓRIA PRA CONTAR

Nas consultas eu sou um horror, porque todos os meus colegas conseguem fazer con-
sultas rápidas e eu não. Tenho um colega que fala que nenhum outro cirurgião é assim, 
vai atrasando tudo, os outros pacientes ficam bravos, mas eu digo quando começam a 
reclamar: “Se quiser, melhor se tratar com outro médico”. Eu tenho a técnica de jogar vá-
rias vezes a vara de pescar para chegar no problema central, e isso, às vezes, leva tempo.

Eu tenho a teoria que meu nome é Maria de Fátima Santos para nada sair errado nas ci-
rurgias que eu faço: o nome junta Nossa Senhora de Fátima – pela origem portuguesa do 
meu pai – e todos os santos. Acho que, lá atrás, meu pai já havia pensado no que eu ia fazer.

tinha na inscrição. Mas eu queria a Santa Casa, que ouvia que era o melhor lugar do 
planeta porque tinha os pacientes dentro da escola e a gente aprendia muito mais. Meu 
pai teve que pedir dinheiro emprestado aos vizinhos para poder fazer a nova matrícula. 
E, a partir daí, minha família praticamente não me via mais. 

Quando eu estava no segundo ano de medicina, numa tarde de domingo, aconteceu 
um grande divisor, muito triste, na nossa vida: um acidente com a família na Rodovia 
Presidente Dutra em que meu irmão veio a falecer. O Luiz era o caçula e morreu com dez 
aninhos. Eu, que cuidava muito dos meus irmãos, sofri demais. Ele sempre me esperava 
da faculdade, via o ônibus chegar e dava um pulo alto para me ver lá dentro. A gente 
era muito ligado. Meu irmão do meio também foi muito impactado, porque tinha 13 
anos na época. Ele já cuidava da loja e disse: “Vou parar de estudar”, mas eu falei: “Não 
vai, não. Eu paro a minha faculdade e nós vamos estudar os dois juntos se for preciso”. 
Era uma época em que ele já tinha alguma dificuldade mas com muito custo e estímulo 
nosso, ele conseguiu se formar.

Por ter feito o curso de instrumentação cirúrgica, eu já entrei na medicina pela porta da 
cirurgia. Às vezes, eu acho que as coisas são muito predestinadas. Quando eu entrei na 
faculdade, eu não restringi nenhum conhecimento, tanto é que, no sexto ano, fiz estágio 
de UTI, porque achava um absurdo sair do sexto ano sem passar por uma UTI. Também 
fiz estágio de clínica e de cirurgia, pensei em neurocirurgia, pensei em ortopedia. Mas, 
quando eu passei pelo estágio da cirurgia, o amor que eu não tive por pessoas tive pela 
especialidade. Ela é muito resolutiva, você vê uma pessoa chegar morrendo de trauma 
e você poder sanar isso; chega alguém com uma apendicite, você pode evitar que ela 
caminhe para a morte; se chegar alguém sangrando, você poder ir lá e coibir. Então, 
vem esse sentimento de você poder ajudar as pessoas, principalmente em momentos 
que outros já não ajudariam. No começo, gostava muito de trauma – era acidente, tiro, 
facada –, então minha vida tem muito caso para contar.

A essa altura, eu já poderia ficar mais tranquila, mas quando penso em tudo que os pro-
fessores investiram, tudo que os meus pais investiram, todo o diferencial do que eu sei 
que consigo fazer, acho que minha atividade já não me pertence. Graças a Deus são 
poucos os pacientes que perdemos, mas quando acontece é uma sensação indescritível 
de frustração. Você sabe o significado daquela vida para a família, é muito difícil! Eu 
falo muito para os doentes: “Nós damos o nosso melhor, mas não mudamos o destino”.

Quando é uma cirurgia muito difícil, eu procuro me cercar dos assistentes que vão me 
dar mais tranquilidade, preparo a equipe… Mas é curioso, porque pessoalmente eu me 
sinto sempre preparada, mesmo que eu esteja sem dormir, cansada, eu entro na cirurgia 
num estado de concentração que esqueço do resto. Eu gosto de pôr música, não tanto 
para ouvir mas para equalizar os barulhos que podem atrapalhar. Às vezes, o aparelho 
fica tocando a mesma música e eu nem percebo. O Centro Cirúrgico é um lugar tenso, 
mas é o meu meio ambiente. 
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niNguém 
foge Do sEu 
destino

ELIZABETH
ALEXANDRE

Minha mãe e meu pai nasceram e cresceram na cidade de Vinhedo (SP), que 
na época se chamava Rocinha. As duas famílias – Tasca e Giunco – são de 
imigrantes italianos e foram das primeiras que habitaram a cidade, por isso 

são muito conhecidas por lá. Todo mundo na cidade era de família italiana, então os 
costumes tradicionais eram muito arraigados e presentes em nossa vida. Os hábitos ali-
mentares, por exemplo: era macarrão o tempo todo, às vezes com um franguinho frito, 
e polenta de todas as formas. Lembro do café com leite com polenta frita cortada em 
pedacinhos, uma delícia!

Meu pai trabalhava no cultivo da uva e eu passei a infância nos vinhedos da família. A 
gente morava na cidade, mas os sítios ficavam muito próximos e íamos a pé de casa até 
lá. Eu tenho grandes recordações das parreiras, das ruas de uvas, da palha de arroz que 
eles punham para tratar os vinhedos das pragas e tudo mais. Depois de colhida, a uva 
era encaixotada e levada para São Paulo, porque a família também tinha um ponto de 
venda no Mercado Municipal, o Mercadão. Quando meus pais se casaram, meu pai esta-
va trabalhando em São Paulo, então eles se mudaram para lá. Eu sou a filha mais velha 
de três irmãos e nasci em São Paulo, um ano e pouco depois do casamento. Mas, quando 
eu tinha um ano de idade, retornamos para Vinhedo. 

Em frente ao Hospital da 
Universidade, Santo André, 1977
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dava aulas. Nós íamos de trem até Jundiaí e de lá havia uma pessoa que levava a minha 
tia com uma charrete até a escola rural. Na hora do recreio eu tomava uma mamadeira 
de café com leite na sala os professores.

Houve também uma época em que meu pai tinha também um sítio em Itatiba. Eu não 
me esqueço do pomar de jabuticabas que tinha lá! Eram centenas de jabuticabeiras e 
todo ano, na época da colheita, ia a família toda ajudar. A jabuticaba até hoje é uma das 
minhas frutas preferidas porque me lembra daqueles momentos mágicos vividos nesse 
sítio. Na simplicidade daquela época, eu tive uma infância muito livre e leve.

Eu tive um estalo e também quis fazer a inscrição em medicina

Quando eu tinha dez anos, nós viemos definitivamente para São Paulo e fomos morar 
na Água Fria, um bairro da Zona Norte. Foi quando eu descobri que nem todo mundo 
era italiano, pois comecei a conviver com famílias de imigrantes de outros países. O 
grupo escolar em que eu estudava era muito perto de casa e eu logo fiz amizade com 
uma menina de família espanhola, com quem tive um convívio muito intenso. Eu par-
ticipava das festas dos espanhóis, era uma delícia. E também passei a conviver com fa-
mílias portuguesas. Estes eram os principais grupos de imigrantes naquela época em 
São Paulo.

Essa mudança para São Paulo foi cheia de expectativas: abandonar aquela vida numa 
cidade pequena e vir para uma cidade grande, formar um novo círculo de amizades... 
Tudo era novidade. Eu lembro que tinha uma feira livre próximo da minha casa e eu 
achava maravilhosa aquela abundância de coisas. Lembro também das primeiras idas 
ao supermercado, um conceito que estava chegando ao Brasil naquela época. E veja o 
que era São Paulo: eu tinha 11 ou 12 anos e já ia ao cinema, uma vez por semana ou a 
cada 15 dias, com essa minha amiga de família espanhola. Só as duas! Nós pegávamos 
um ônibus e íamos até o centro da cidade. Ela era uma pessoa extremamente inteligente 
e a gente tinha um olhar cultural que combinava muito.

No ano seguinte, eu fui para um colégio particular pra fazer aquilo que a gente chamava 
de primeira série do ginásio, mas fiquei um ano apenas nessa escola. Depois, consegui ir 
para a melhor escola pública que a gente tinha no bairro de Santana, o Colégio Estadual 
Doutor Otávio Mendes. Ali eu fiz todo o antigo ginásio e o colegial, e foi uma experiência 
maravilhosa estar num colégio que era muito categorizado, tinha professores muito bons. 

Eu não sabia bem o que queria ser e quando tinha 15 anos fiz um teste vocacional que 
apontou que eu devia fazer ciências biológicas, então eu escolhi fazer o científico nessa 
área. Apesar disso, eu gostava muito de história e de geografia, porque me davam uma 
noção do mundo. Tanto é que eu sempre falei que, quando me aposentasse, eu ia estudar 

Minha mãe era uma dona de casa extremamente caprichosa, uma grande cozinheira e 
uma pessoa com a saúde bastante frágil. Ela morreu cedo, aos 62 anos. Já meu pai era 
um italianão, provedor, um pai muito rigoroso. Como eu sempre fui uma pessoa extre-
mamente séria, comprometida com meus objetivos, nós não tivemos grandes atritos na 
adolescência, mas ele só deixou de ser tão rigoroso comigo quando eu entrei na faculda-
de de medicina. Ficou tão feliz que ia ter uma filha médica que relaxou um pouquinho. 
Afinal, eu fui a primeira na família a fazer medicina. Não tinha ninguém para me apon-
tar o caminho ou estender a mão. E posso dizer que na minha vida a medicina foi uma 
grande aliada, facilitou até o convívio com meu pai. 

Meu primeiro nome foi uma homenagem à avó do meu pai, uma italiana chamada Eli-
zabeta, e Regina era o nome da mãe dele, que morreu no parto do filho mais novo. Meu 
pai ficou órfão muito cedo, com sete anos, e foi criado pela irmã mais velha. Então, 
quando eu nasci ele quis homenageá-las. Foi uma vida difícil a do meu pai e de seus 
irmãos. Eles trabalhavam muitas horas, em um esforço enorme para tocar o negócio 
próprio. Tinha períodos em que ele trabalhava na lavoura da uva e morava com a gente 
em Vinhedo, e outros em que estava em São Paulo. Aí ele sempre ia aos domingos al-
moçar com a gente e ficávamos na maior expectativa de rever o pai que tinha passado a 
semana fora. Lembro bem que ele chegava na Litorina das dez e 15 – geralmente bastan-
te cansado – e trazia para mim e para o meu irmão um Diamante Negro. Naquela época 
o tablete era bem pequenininho, mas aquilo era como se eu estivesse comendo um big 
tablete de chocolate. Na segunda-feira, ele já voltava para São Paulo.

Um episódio trágico da minha infância foi a morte de meu avô materno em um aci-
dente na rodovia em Sorocaba. Eu lembro bem como foi a chegada da notícia, aquele 
impacto enorme, a família toda em pânico. Ele saiu bem de casa e não voltou mais. 
Embora fosse de imigrantes, a família da minha mãe tinha um status social mais elevado 
na cidade e um pouco mais de requinte. Minha casa era bastante grande e confortável, 
mas não tinha quintal. Já na casa da minha avó materna tinha muito quintal, horta, 
passarinho, galinheiro... O ovo que a gente comia era dessa criação dela.

A minha mãe era a segunda filha e eu convivi muito com meus tios, especialmente os 
mais novos que se casaram um pouquinho depois, porque eu ficava muito na casa da 
minha avó. Era bom porque eu já era mais velha, estava mais independente e minha 
mãe era uma pessoa muito organizada, queria a casa sempre limpa, impecável, brilhan-
te, enquanto na minha avó eu tinha uns espaços mais meus. E quando meu irmão nas-
ceu, ele ocupou muito a vida da minha mãe. 

Naquele tempo era tudo muito simples, você tinha uma boneca pela infância inteira e 
sozinha eu tinha todo o meu mundo de brincadeiras. Eu gostava de brincar de professo-
ra, porque a minha tia, que é minha madrinha, era uma professora dedicadíssima e me 
inspirava muito. Lembro que ia com ela uma ou duas vezes por ano a Jarinu, onde ela 
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história. E eu gostava da ideia de fazer medicina, mas era também muito tímida e falava: 
“Acho que medicina é demais para mim. Vou seguir alguma outra profissão ligada à 
área de biológicas”. No terceiro colegial, resolvi fazer cursinho e conheci muita gente 
que queria fazer medicina. Aí que eu desisti mesmo, porque esses colegas vinham dos 
grandes colégios de São Paulo e muitos já tinham tentado o vestibular no primeiro ano 
e não tinham entrado. E eu pensava: “Poxa, eu que vim do colégio estadual, como vou 
querer entrar numa faculdade de medicina?”. Então conversei em casa e expliquei para 
os meus pais que ia prestar farmácia e bioquímica, que eram áreas também muito boas, 
em que eu via um grande potencial futuro e profissional.

Quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um carro. Então, um dia, minhas colegas do 
cursinho me pediram: “Olha, nós queremos fazer inscrição para o vestibular de medici-
na em Santo André – é uma faculdade nova, mas parece e muito legal. Se a gente fizer 
uma vaquinha e pôr gasolina no carro, você leva a gente até lá?”; “Levo”. Aí chegamos lá 
e era uma faculdade superbacana, diferente. O que eu tinha de referência de faculdade 
de medicina era a USP [Universidade de São Paulo], a Escola Paulista de Medicina e a 
Santa Casa [Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo], as três escolas 
tradicionais de São Paulo, com prédios antigos. E de repente eu chego em Santo André, 
aquele prédio de arquitetura moderna, aquela faculdade em construção. Aí eu tive um 
estalo e também quis fazer a inscrição em medicina. Só que eu não tinha nem dinheiro 
na hora, muito menos cartão e cheque. Então foi outra vaquinha: elas me emprestaram, 
juntamos a quantia e deu certo, eu fiz a inscrição também. 

Naquela época tinha três exames diferentes para escolas públicas que depois viraram 
a Fuvest [exame da Fundação Universitária para o Vestibular]: o Cescem [Centro de Se-
leção de Candidatos às Escolas Médicas e Biológicas] para área biológica e médica; o 
Cescea [Centro de Seleção de Candidatos às Escolas de Administração] para matemática 
e administração; e o Mapofei [para o Instituto Mauá de Tecnologia, a Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo e a Faculdade de Engenharia Industrial] para engenharia. 
Esse vestibular de Santo André acontecia antes do Cescem e eu falei para os meus pais 
que tinha feito aquela inscrição na medicina para fazer um teste do vestibular, até por-
que na época não tinha os simulados que depois foram surgindo. E assim eu fui fazer 
um vestibular de medicina. E fui tão desligada que nem sabia que as provas tinham pe-
sos diferentes. Fiz uma contagem simples, achei que não tinha entrado mesmo e pensei: 
“Está vendo como eu não errei? Eu não estava preparada”. Só depois, quando passou 
Natal, Ano Novo e eu voltei para o cursinho, é que me dei conta que as provas tinham 
pesos diferentes. E aí, quando recalculei, eu vi que, se não estava na primeira lista, devia 
estar logo nos primeiros excedentes. Para ver a lista de excedentes eu tinha que ir até 
Santo André, ela ficava afixada num mural. Um dia fui lá com as minhas mesmas ami-
gas e vi que estava entre os excedentes e ia entrar, porque aquela lista ia rodar mesmo, já 
que ainda iam acontecer os outros vestibulares. 

Depois eu também fiz o Cescem, entrei em farmácia e bioquímica da USP, e tinha que to-
mar uma decisão. A medicina era em uma escola privada, meu pai teria que me custear, e 
na USP era ensino gratuito. Além do que, eu teria que morar em São Paulo e ir para Santo 
André todo dia. Eu já tinha meu carro, mas também não era uma tarefa tão simples. Mas 
meu pai disse que ia me custear e eu optei pela medicina. Essa maneira como eu cheguei 
na medicina me faz pensar que ninguém foge do seu destino, que às vezes as coisas acon-
tecem de maneiras inesperadas para você chegar aonde queria de fato.

Me apaixonei precocemente pelo coração

Duas daquelas amigas que me levaram para conhecer a ABC Paulista também entraram 
naquele ano e cursamos na mesma turma. E duas outras entraram no ano seguinte, aí 
nós éramos veteranas delas. No primeiro ano, a turma tinha cem alunos e naquele tempo 
a proporção era 70% de homens para 30% de mulheres. Como éramos apenas a quarta 
turma da faculdade, todos os alunos do curso conviviam o tempo todo. Foram anos deli-
ciosos, porque o curso de medicina é muito longo, seis anos em período integral, e quando 
você vai chegando no fim tem os plantões, você ficava 30 horas com seus colegas: um dia 
todo, o plantão noturno e o dia seguinte. Era um convívio intenso. Nesse ano, particular-
mente, nós estamos fazendo 40 anos de formados, então tem muitas comemorações. E, 
de alguns anos para cá, com as novas mídias, voltamos ao convívio diário, embora mais 
distante fisicamente.

Já no terceiro ano eu me apaixonei precocemente pelo coração, acho que porque tive 
a sorte de ter excelentes professores de cardiologia, que foram uma fonte de inspiração 
enorme. Eu sempre fiz monitoria, o que me obrigava a estudar mais. No segundo ano, 
eu fui monitora de histologia e gostava muito de ver aquela coisa fantástica que é a 
célula! E fui fazendo outras monitorias. Teve um período que fui até fazer maternidade 
e pensei: “Será que eu quero ser cardiologista mesmo?” Lembro do dia em que eu estava 
auxiliando uma cesárea quando o obstetra me deu o bisturi e falou: “É você quem vai 
fazer”. Eu era uma aluna de fim de curso e aquilo foi uma emoção extraordinária. Claro 
que ele fez as manobras para retirada da criança e eu fiquei mais na técnica de abertura 
e sutura. E depois, já mais para o fim da vida acadêmica, eu fiz um ano de residência em 
clínica médica, mas já tinha certeza do que eu queria ser.

O sonho da minha vida era entrar no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, por-
que os melhores professores eram os médicos de lá. Depois de fazer um ano de clínica 
médica, eu me preparei muito para fazer a prova de residência em cardiologia. Estudei 
tanto que sonhava à noite com as patologias. Eu fui muito bem na prova, que naquela 
época era escrita e prática, à beira do leito. Eu só não tive a coragem de ir ver se eu tinha 
sido aprovada no dia que saiu a lista. Pedi para uma amiga ver para mim: fomos até o 
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hospital, eu fiquei no carro, ela foi lá e voltou vibrando. Foi de chorar. Aí eu falei pra ela 
depois: “Desculpe, eu te coloquei numa missão...” E foi assim que eu entrei, em 1979, 
para o Dante Pazzanese e estou lá desde então.

Cardiologia é uma especialidade muito importante, se pensarmos que ainda é de doen-
ça cardiovascular que as pessoas mais morrem. Hoje a mortalidade diminuiu e o câncer 
cresceu muito, mas ainda assim a maior parte da população no mundo todo morre de 
doença cardiovascular, exceto no continente africano que ainda é de doença infecciosa. 
Isso teve um impacto muito grande em mim: eu fazia a especialidade da qual a maioria 
das pessoas morriam. Quando eu estava no quarto ano, meu pai adoeceu do coração e 
teve que fazer ponte de safena. Acabou sendo tratado pelos médicos que eram meus 
professores e eu acompanhei todo o tratamento. Foi uma realização ser cardiologista.

Quando o coração para é uma frustração

Primeiro o aluno conhece o coração na anatomia patológica, depois conhece os vários 
cortes e começa a estudar o coração por dentro. Naquela época a gente não tinha esses 
vídeos maravilhosos que existem hoje, era você com o coração na mão. Durante a mi-
nha formação eu vi surgir o cateterismo cardíaco, que foi uma grande inovação médica. 
Tive uma boa vivência em laboratório de hemodinâmica acompanhando os médicos fa-
zerem cateterismo. Aquilo é a maior das emergências: a parada cardíaca. E foram muitas 
as paradas cardíacas que eu vivenciei por toda a vida, você buscando ressuscitar um pa-
ciente, reanimar um coração. Um plantão de cardiologia é sempre carregado de emoção.

Quando o coração para é uma frustração. Você ainda aceita quando o paciente está com 
prognóstico fechado e você sabe que não vale mais a pena insistir. Mas perder um pa-
ciente jovem é terrível, você fica imaginando o quanto de vida aquela pessoa ainda teria, 
se ele é um pai ou uma mãe. E a gente se apega muito à família dos pacientes, porque 
quando alguém adoece do coração o tratamento é para a vida toda, então nossos relacio-
namentos são muito longos. Você começa tratando do pai, passa a tratar a mãe, depois 
trata dos filhos, dos netos, você começa a conviver e vira o grande clínico da família. Co-
meçam a te convidar para todos os eventos... E eu vou, porque é uma história inegável, 
como eu não vou fazer parte da história da família?

Quando meus filhos estavam mais crescidinhos, eu voltei a trabalhar mais intensamen-
te. Minha especialização sempre foi na área das doenças coronarianas, como infarto e 
angina. Mas, em meados dos anos 1990, comecei a olhar muito o coração da mulher 
em relação a essas doenças e às consequências após o infarto. Naquela época, a terapia 
hormonal da menopausa estava no auge e parecia que ela protegeria o coração. Aquilo 
me chamou a atenção porque era algo que ligava coisas que me interessavam: a mulher, 
os hormônios sexuais e a doença coronária. Talvez a gente estivesse vendo uma luz no 

fim do túnel para aquelas mulheres que eu perdia. Algo que havia me impactado muito 
no terceiro ano de residência em cardiologia foi acompanhar um grupo de mulheres 
jovens que haviam enfartado porque tomavam pílula anticoncepcional e fumavam. 
Eram mulheres que tinham a mesma idade que eu ou um pouco mais, com um dano no 
coração irreversível que, a rigor, deveria justificar um transplante que ainda não estava 
desenvolvido naquela época. Acho que foi por isso que eu comecei a estudar a cardio-
logia da mulher.

Mulher não é complicada, mulher só não foi estudada

Tudo é muito específico na medicina e é normal a gente procurar um nicho, um lugar-
zinho bem pequenininho dentro dela. Nos últimos dez anos, essa que a gente chama de 
medicina gênero-específica ou medicina de gênero é uma área emergente da medicina. 
Além daquilo que a gente já sabe sobre órgãos reprodutivos e hormônios sexuais, essa 
área já entende que as doenças são diferentes nos homens e mulheres, e ela é liderada 
pela cardiologia, num movimento muito forte nos Estados Unidos e na Europa. A falta 
dessa compreensão gerou um prejuízo muito grande para o sexo feminino, porque sem-
pre se usou como modelo o coração do homem e sempre se tratou as mulheres como se 
elas fossem homens. Finalmente, agora começam a estar nas mesas de discussão essas 
questões das diferenças. Nessa área do infarto do miocárdio, por exemplo, o coração da 
mulher se comporta diferente do homem, mas isso foi uma descoberta de alguns anos 
atrás: a resposta do coração não é a mesma. Eu, particularmente, me dediquei muito a 
estudar isso, pois sempre me intrigou.

Nas minhas aulas, eu sempre começo falando das diferenças fisiológicas do coração 
masculino e feminino, porque o aluno precisa estudar primeiro as diferenças fisiológi-
cas e depois as doenças. E as doenças vão ser diferentes porque fisiologicamente o cora-
ção é diferente. Para fazer esses conhecimentos chegarem para todos os cardiologistas 
ainda é preciso fazer um trabalho enorme de educação médica continuada. A maioria 
já sabe que as coisas são diferentes, mas quantos sabem profundamente como as coisas 
são? E tem uma outra situação particular na mulher que é o período gestacional, quan-
do ela é cardiopata e engravida. Essa é hoje uma área ultra-especializada na cardiologia, 
com pouquíssimos especialistas no país e poucos no mundo também que se dedicam a 
estudá-la. Tem até uma coisa engraçada, os cardiologistas falam assim: “Mulher é com-
plicada”. Por quê? Mulher não é complicada, mulher só não foi estudada.

A cardiologia é um reduto ainda masculino, apesar da feminização na medicina. Isso 
sempre foi muito difícil. No começo, nós éramos minoria da minoria, muito menos do 
que aqueles 70% e 30% da faculdade. A cardiologia era mais masculina mesmo. Mas nes-
se período as mulheres ocuparam um bom espaço na cardiologia pediátrica e também 
na área de diagnósticos. Tem menos mulheres nas emergências, que é muito desgastante. 
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Depois de 20 anos trilhando essa área da medicina, ocupei o cargo de Presidente do 
Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que 
estou entregando agora. Foi fantástico a Sociedade Brasileira de Cardiologia criar esse 
departamento e foi um reconhecimento muito bacana de um lugar de referência que eu 
ocupo hoje. Então, quando se fala nessa doença, muita gente pensa no trabalho que eu 
fiz, estou sempre recebendo convites para explicar essa questão da doença específica na 
mulher. E um dia eu recebi um telefonema do presidente da SBC da época dizendo que 
havia tido uma reunião da diretoria e foi consensual que eu seria a candidata. Então foi 
muito bom, porque eu fui eleita com apoio dos colegas que militavam na área. Nesses 
dois anos fizemos nosso tema se tornar muito mais presente nas agendas científicas da 
cardiologia e agora já estamos pensando em ações futuras.

Não importa a tua filiação, importa a tua fé

Tem uma coisa que eu falo para os meus residentes: no consultório, a paciente não espe-
ra encontrar um cardiologista que pergunte com que idade ela menstruou, ou com que 
idade ela menopausou. Menopausou hoje é até possível que se pergunte porque já se 
tem o conhecimento da importância disso. Vinte anos atrás, quando a paciente chegava 
no meu consultório eu perguntava: “Com que idade a senhora menopausou?” e ela me 
olhava surpresa. Esse tipo de abordagem marca muitos a minha relação médico-pacien-
te – por exemplo, quando eu pergunto sobre o seu histórico gestacional. Com isso, se 
abre uma janela de cumplicidade porque a mulher que está ali do outro lado pensa: 
“Nossa, essa médica está querendo saber da minha história pessoal de saúde, para além 
do coração”. E a gente vai criando amizades sólidas, que às vezes começam até com o 
marido – porque a doença mais grave é mais comum no homem mesmo –, mas depois 
eu vou ficando médica da família, especialmente das mulheres da família, por conta 
desse conhecimento acumulado.

Uma experiência muito marcante da profissão são as conversas com pacientes que sa-
bem que estão no fim da sua jornada. É muito importante a gente estar ali para ouvi-los, 
depois de ser médica deles por tantos anos da vida. Você pode nem ser o médico titu-
lar, porque muitas vezes eles não estão morrendo mais do coração, é de um câncer, por 
exemplo, mas você está por ali. Lembro muito bem de um paciente com um câncer de 
pulmão, e estava só ele e eu. Ele virou para mim e falou: “Sabe, minha querida, a única 
coisa que importa é Deus”. Mas aquilo foi tão contundente, foi uma cena inesquecí-
vel. Então, quando eu estou lá nos meus momentos de dificuldade profissional, que são 
muitos, em que você precisa muito de uma solução, eu lembro dessas palavras e lembro 
que o que importa é Deus.

A espiritualidade é uma questão que sempre faz parte do meu interrogatório de anam-
nese. Não importa a tua filiação, importa a tua fé. E esse é um alimento sagrado, especial, 

que todo mundo tem que ter, porque fica tudo muito duro, muito cru, muito pesado 
quando você não tem o trabalho pelo lado espiritual do ser humano. Eu sou católica 
praticante, não exageradamente porque não tenho essa possibilidade no meu dia a dia, 
mas acho que isso torna a sua vida muito mais leve. Porque problemas todos temos. Eu 
sempre falei para o meu marido, para os meus filhos: todo mundo tem uma história 
para contar, mas todo mundo mesmo. Então, é importante você ouvir essa história e 
é importante você, de repente, fazer com que o paciente se abra para o lado espiritual.

Eu me casei com o Ivo aos 28 anos, no meio da residência. Foi por causa do coração do 
pai dele – que tinha indicação de fazer uma cirurgia cardíaca e eu entrei no circuito – 
que acabamos nos conhecendo. Namoramos três anos, casamos e tivemos três filhos em 
sequência. Conciliar isso com a cardiologia foi difícil, porém, como foi antes da internet, 
foi possível porque a velocidade do conhecimento era mais lenta. Então, eu pude fazer 
o que eu queria, que era ser mãe, sem deixar de ser médica. Eu dividia parte do tempo 
maternando e parte do tempo sendo cardiologista. Hoje o Ivinho é advogado, a Raquel é 
advogada e a Taís é médica, seguiu a carreira da mãe. Agora eu já tenho também os gen-
ros e a nora, embora ainda não casados, mas a gente já tem esse convívio estável. E eu 
acho uma delícia fazer um almoço ou um jantar na minha casa e chamar todo mundo. 
A gente fica horas conversando, cada um com o seu assunto, e tomando um bom vinho 
porque afinal eu sou lá da terra da uva, né?
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Doctor 
Matsudo, 
are you 
crazy

PAULO KeiKi
MATSUDO

O meu pai era japonês e se chamava Keizen. Essa introdução do Kei foi dada à 
família pelo imperador do Japão, por ser uma família muito respeitada, e deve 
ser utilizada em todos os nomes masculinos. Então, eu tenho tio Keiko, Keiran, 

e como pode usar também nas mulheres eu segui a tradição com a minha filha, que é a 
Pâmella Kei Matsudo.

Meu pai chegou ao Brasil aos 17 anos, num momento de pós-guerra, e se instalou em 
Santos, onde o navio parava. No mesmo dia em que ele chegou, sua mãe faleceu e, na 
tradição japonesa, o filho mais velho, que no caso era ele, tem que cuidar dos demais. 
Então, meu pai foi quem gerenciou e nutriu todos os irmãos, e conseguiu formá-los 
nas escolas mais graduadas de São Paulo como engenheiro mecânico, engenheiro ar-
quiteto... Minha tia, que era a irmã mulher, estudou com o professor Manabu Mabe, 
desenvolvendo técnicas especiais de pintura, que era um dom que já estava presente na 
família. Meu pai era habilidoso no desenho também, desenhava joias para os ourives e 
adquiriu experiência em gemologia; então, além de desenhar, passou a mandar fazer as 
joias e comercializar.

Recebendo o Prêmio Ivo Pitanguy, do próprio 
e de Paulo Palma, Rio de Janeiro, 1998
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siderados peixes de boa qualidade porque nós conseguimos gerar essa diferenciação e 
chegamos a abastecer o mercado do aquarismo em São Paulo com esses peixes. Era ge-
nética pura que nós estávamos aplicando ali.

A contemplação faz parte da evolução humana

Quem projetou nossa casa foi meu tio arquiteto, Keiko Matsudo. Era uma casa muito 
ampla, construída em 1950, seguindo as linhas do pós-modernismo. Tinha um belo jar-
dim em estilo japonês com tanque de carpas, o que dentro da cultura oriental tem um 
valor muito grande. Quando eu era criança, não entendia muito bem porque meu pai 
ficava tanto tempo no jardim, mas ele estava cuidando das plantas e contemplando a 
natureza, e a contemplação faz parte da evolução humana.

Em nossa casa, sempre teve divisão de tarefas, o que era muito bom para as crianças par-
ticiparem da rotina. Eu sempre gostei de animais, gostava especialmente de cachorro. 
Até ganhar o primeiro, aos sete anos, eu brincava com os cachorros dos vizinhos, levava 
para passear, cuidava. E um dos nossos vizinhos era criador de cachorros, então quando 
eu ganhei foi logo um Dobermann, uma fêmea muito esperta e dócil, que eu chamei de 
Lady. O cachorro sempre adota alguém na família como seu dono, e no caso era eu; dono 
e responsável. Apesar de ser um garoto de sete anos, eu cuidava, alimentava, dava me-
dicação, dava banho. Além disso, eu regava os jardins, o que era bom, porque conseguia 
pegar uma planta, replantar, ia observando a natureza. Essa tarefa depois de um tempo 
ficou mais abrangente, eu tinha que limpar também os carros.

A Lady teve 12 filhotes lindos e todos foram adotados por outras pessoas. Todos menos 
um, porque tinha a tradição da gente ficar com um dos filhotes, e aí ficou a Misty, outra 
fêmea. Essa era menor do que um Dobermann, mas muito mais perspicaz, uma graça. E 
em outra ninhada nós ficamos com o Rex, que foi nosso primeiro exemplar masculino 
e provou que o DNA masculino não obedecia muito. Mas ele era muito bom para tomar 
conta da casa. Naquela época, não era nada perigoso, mas havia um guarda noturno no 
bairro e o Rex era o maior companheiro do guarda noturno, fazia a ronda com ele e de 
dia merecidamente descansava.

 Alguns rotulavam a cirurgia plástica como perfumaria

Eu não tinha planos profissionais bem definidos, mas mexendo com os animais, curtindo 
as plantas e com essa habilidade manual que eu tinha, a própria vida foi me encaminhan-
do. Acho que essas atividades todas ajudaram eu e meu irmão a nos encaminharmos 
para a área das ciências biológicas. Eu me tornei cirurgião plástico e ele é ortopedista, 
professor, pioneiro da medicina esportiva no Brasil e um dos mais titulados do mundo.

Minha mãe também sempre teve uma inclinação para a área cultural. Ela estudava pia-
no e quase se tornou concertista. Por conta de algumas dificuldades, encerrou a carreira, 
mas sempre tocou e também era professora de português e de francês, museóloga e poe-
tisa, com vários prêmios no Brasil e no exterior. Além disso, ela tinha o dom da arte em 
cerâmica. Fazia peças no próprio forno e pintava. Nós fomos criados nesse ambiente de 
música, cerâmica, joias, essa parte artística toda.

Meus pais se conheceram de uma forma curiosa. Ele estava no ônibus observando o 
trajeto e passou por um ponto onde viu uma moça que chamou a atenção. No outro 
dia, parou nesse ponto, um pouco mais cedo, para encontrá-la. Conversando com ela, 
ficaram amigos, depois namoraram e casaram. Naquela época, ainda era incomum ver 
um casal de japonês com brasileira, mas foram muito felizes. Nos finais de semana, as 
duas famílias se reuniam e tinha toda aquela tradição que hoje não se tem mais: cada 
avô na ponta de uma mesa, porque eram os patriarcas, e nós pequenos observando e em 
silêncio. Não se podia falar. Hoje não, já mudou tudo isso.

Nós chegamos a abastecer o mercado do aquarismo em São Paulo

Eu cresci em São Caetano do Sul (SP), num bairro chamado Vila Paula, e minha avó 
tinha um sítio onde pudemos ter um bom contato com a natureza. Nós ajudávamos 
a plantar e a colher, fazíamos saquinhos plásticos para proteger os pêssegos dos pas-
sarinhos e, ao mesmo tempo, cuidávamos dos passarinhos e das gaiolas. Tinha coisas 
interessantes para uma criança, como ver uma galinha botar ovo e de lá sair o pintinho, 
naquela caixinha de luz…

Sempre gostei de jogar bola, como todos os meninos, mas sem grandes habilidades. Mi-
nha habilidade maior era fazer coisas como carrinhos de rolimã e papagaios de papel. A 
região do sítio era cheia de campos e tinha um canavial próximo ao rio onde eu pegava 
o bambu, cortava, deixava ele secando para ficar mais fácil trabalhar, fazia as varetas, 
curvava elas com um fiozinho e colava o papel de celofane. Passávamos a cola, tiráva-
mos o rabo para dar equilíbrio ao papagaio e a amarrávamos uma corda para o papa-
gaio subir e enfeitar os céus. A gente também adorava fazer umas cabanas em cima das 
árvores, e ia dormir lá à tarde; era uma casinha, mesmo. Claro que nem sempre tinha 
aprovação dos meus pais e da minha avó, porque imagina uma criança fazer uma casa 
numa árvore, podia cair, despencar, mas acho que tinha Deus presente, que preservava 
a casa no devido lugar, sem matar ninguém.

Outra atividade era a criação de peixes ornamentais. Com meu irmão, chegamos a cons-
truir um tanque e desenvolvemos uma variação de uma espécie chamada Molinesia. 
Nós tínhamos essa habilidade de pegar um macho que tinha a cauda vermelha, cruzar 
com uma fêmea de cauda preta e aí ficava aquela mescla, um amarelo. Eles eram con-
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Eu sempre tirei boas notas em ciências sem me esforçar muito – química, física e biolo-
gia me encantavam. Eu estudava no Colégio Mackenzie e, quando chegou o primeiro 
ano do colegial, já precisava ter uma definição de quem ia para a área de humanas, das 
exatas ou da medicina, e eu fui um daqueles que levantou a mão para medicina. Prestei 
vestibular pela primeira vez ainda no terceiro colegial. As listas não saíam rapidamente, 
eram publicadas no jornal e tal, então eu já estava próximo de começar o cursinho para 
refazer a prova no ano seguinte quando saiu a lista e eu estava lá. Acabei entrando na 
faculdade com 17 anos. 

Fiz o curso inteiro sem muito direcionamento. Eu queria conhecer todas as áreas antes 
de me definir, porque acho que essas definições prévias acabam levando a ilusões ou de-
cepções. Mas do quarto para o quinto ano tive um insight, que foi frequentar um hospital 
que na época era chamado de Hospital dos Leprosos. Hoje se fala hanseníase e não tem 
mais aquilo de ver o ser humano ser consumido pela doença, ficar confinado perdendo 
partes do corpo, mas o sofrimento e o isolamento daquelas pessoas me chamou muito a 
atenção para a relevância das cirurgias reparadoras.

Depois teve o incêndio do Edifício Andraus, em São Paulo, com muitos casos de pesso-
as queimadas. Eu era estagiário no hospital e participei dessa operação para ajudá-los, 
comandada pelo médico-chefe e seus assistentes. Me envolvi muito com aquele grande 
número de pessoas para fazer os curativos. Foi um ato médico importante para mim, 
embora ainda não fosse propriamente um profissional. Mas a partir dali eu comecei 
a gostar da minha área e me encaminhei para a cirurgia geral, como era a rotina para 
galgar à cirurgia plástica. 

A residência em cirurgia geral era feita em dois anos e eu fiz no Instituto Arnaldo Vieira 
de Carvalho, na Santa Casa de São Paulo, que é um hospital especializado em câncer, 
onde são feitas reparações após a retirada de tumores. Eles retiram os tumores e recons-
troem a área afetada. Então, eu retirava tumor do rosto, do nariz, das mamas, da orelha, 
dos pés, do pênis, e isso me deu uma experiência muito grande com o corpo humano 
inteiro. A cirurgia plástica é um outro exame para você passar e são mais três anos. Acho 
que isso acabou se dando pelo caminho certo, porque para quem repara alguma coisa, é 
muito fácil embelezar. A diferença é que em um caso você mexe com a doença e no ou-
tro com a saúde, porque o paciente está saudável e quer simplesmente uma qualidade 
de vida melhor. 

No tempo em que me especializei, a cirurgia plástica era uma área que pouca gente 
conhecia, mesmo os médicos. Alguns, inclusive, achavam que era uma especialidade 
menor, e isso mudou graças ao professor Ivo Pitanguy, através dos seus conhecimentos, 
suas inovações e da sua sabedoria em formar um grupo de bons alunos e difundir a ci-
rurgia plástica brasileira pelo mundo. A atividade dele foi o celeiro de uma nova ciência 
que era pouco reconhecida e compreendida. Alguns rotulavam a cirurgia plástica como 

perfumaria, mas graças a Deus o mundo evolui, porque hoje todo mundo sabe que não 
é. Imagine uma criança que nasce com uma fenda palatina ou um lábio leporino, ela vai 
ter dificuldades no seu desenvolvimento e pode morrer por não se alimentar direito, ou 
por regurgitar e fazer pneumonias consecutivas.

Hoje o Brasil é um expoente da cirurgia plástica, atrás apenas dos Estados Unidos no 
número de cirurgias realizadas, até por conta do poderio econômico, porque ainda hoje 
não é algo tão acessível. Mas a cirurgia plástica brasileira tem tradição de bons resulta-
dos, tanto que existe um número enorme de pacientes de fora que operam aqui, comigo 
e com todos os colegas. O Brasil deve ao professor Pitanguy esse ensinamento e o mun-
do o reconhece como uma pessoa além do seu tempo. Sem dúvida alguma!

Eu mesmo não consigo bater o meu próprio recorde

A cirurgia plástica da face, conhecida como minilifting ou ritidoplastia, é uma cirurgia 
em que, para os colegas mais habilidosos, eu sou considerado um cirurgião rápido. A 
face demanda tempo, um cuidado maior, e eu mesmo não consigo bater o meu próprio 
recorde – nem pretendo correr atrás disso. São quatro horas e meia no mínimo para 
fazer ela completa. E você dedica muito esforço para essa cirurgia, não só eu, todos os 
colegas. Depois, sempre há um questionário de satisfação, e as pacientes em geral gos-
tam do resultado, mas lá no começo eu ouvia muito: “Mas doutor, quando eu levanto 
a testa, ainda tem ruga, quando eu comprimo aqui, aparece ruga”. Isso era como uma 
facada na alma, porque você tinha se dedicado tanto, mas ainda não tinha conseguido 
o objetivo completo. O mais importante não é aquilo que você acha um bom resultado, 
é aquilo que a paciente sente. E essa paciente sentindo isso me levava a questionar: “O 
que nós podemos fazer para minimizar as rugas dela quando ela movimenta?”. As rugas 
estáticas já tinham tratamento adequado, que era o peeling ou mesmo a colocação de 
algum produto como o colágeno ou a gordura, mas isso não vem ao ponto. Eu precisava 
ter alguma coisa que relaxasse topicamente o local onde havia o movimento. 

Pensando nessa necessidade de um relaxante muscular, fazia todo o sentido conversar 
com um ortopedista, no caso, meu irmão. Naquela ocasião, ele fazia parte do Conse-
lho dos Jogos Olímpicos e conhecia toda a relação dos produtos que eram considera-
dos doping. Então, eu perguntei a ele: “Tem relaxantes musculares que promovem um 
relaxamento muscular tópico?”; “Você quer o quê, uma pomada?”; “Não, eu quero algo 
que tenha efeito por mais tempo”; “Tem um relaxante que é a toxina botulínica. Os ti-
mes usam em casos em que o paciente teve um torcicolo e tem que jogar uma semana 
depois”. Parecia ótimo e eu fui atrás, mas não havia disponível no Brasil para essa indi-
cação. Consegui, então, através de um amigo em Miami. Em 1992, não tinha esse con-
trole todo no avião, então a toxina chegou aqui. Era sabido que ela podia ser letal, então 
através de estudos e testes – aplicando em mim e em alguns funcionários queridos da 
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clínica –, eu consegui determinar alguns pontos da face onde ela podia ser aplicada e a 
dose não era letal. Eu também não sabia qual era a melhor agulha, sabia apenas que a to-
xina precisava ser diluída em soro. Precisava saber ainda o halo correto para a aplicação, 
então eu comecei a aplicar e observar e foi esse o sucesso da coisa. 

De 1992 até 95, nós classificamos e acompanhamos os resultados em 21 pacientes, e 
eles adoravam. Com esses resultados, eu inscrevi o trabalho para ser apresentado no 
Congresso Mundial em Nova York. Eu já tinha trabalhos publicados e apresentados nos 
Estados Unidos – também eram trabalhos de ponta –, então muitos colegas já conhe-
ciam meu nome. Mas, quando fui apresentar uma toxina para resolver problemas nas 
rugas da face, teve gente que só faltou me matar dentro do próprio congresso. Congresso 
americano é assim: você briga durante a discussão científica e desce abraçado, não exis-
te nada pessoal. Então, a primeira a se manifestar depois da minha aula pediu a palavra 
e perguntou: “Doctor Matsudo, are you crazy?”, quase uma agressão. E eu respondi: “No, I 
am not crazy. What is happening?”; “O senhor está injetando veneno nos pacientes para 
acabar com rugas...”. Aí eu tive que explicar a ela com muita calma, porque uma per-
gunta dessas causa um burburinho na plateia, que, como tudo na vida, depende da dose; 
porque água, quando usada em excesso, também pode matar afogando, e a falta pode 
matar por desidratação. 

Enfim, tive esses 15 minutos de fama no palco, sendo agredido de todas as formas. Mas 
quando desci, o editor da Aesthetic Plastic Surgery, que é a revista científica da Sociedade 
de Cirurgia Plástica e tem uma cotação platinum – quer dizer, é superior a todas as ou-
tras da área –, me procurou: “Doutor, o senhor já tem isso publicado?”; “Não”; “Nem no 
Brasil?”; “Não, é inédito”; “Então eu quero os copyrights agora, e quero publicar o trabalho 
na próxima revista”. Só que em 1995 não tinha e-mail, não tinha celular, só tinha fax. 
Falei: “Com o maior prazer, eu posso mandar”; “Mas o senhor me manda por favor ama-
nhã?”; “Não tenho condições, eu vou ficar no congresso, depois eu ainda vou a Boston 
passear, depois eu volto, passo por Miami e vou para o Brasil”. Enfim, chegando de volta 
mandei por FedEx com as fotos originais em preto e branco e coloridas, para ele analisar, 
e em três meses já estava publicado, um recorde!

Em seguida, também apresentei essa aula em um congresso brasileiro, e para a minha 
sorte, o professor Pitanguy estava na sala e mandou um recado, através de um amigo em 
comum: ele gostaria de almoçar comigo, e que eu levasse todo o material que eu tinha 
apresentado na aula. Ele gostou muito e pediu para dar uma aula sobre o tema e fazer uma 
aplicação na clínica dele. Isso teve um peso muito grande, porque você ser reconhecido 
pelos seus pares era uma coisa importantíssima, e ser reconhecido pelo professor Pitan-
guy era muito mais. De lá para cá, a própria história conta: a cada dia a toxina é mais usa-
da, não só nessa área da face, como em outros lugares e para outras indicações corporais.

O resultado esperado é sempre a felicidade do paciente

O cuidado com o paciente começa no pré-operatório. A pessoa tem que saber bem o 
que ela busca e o cirurgião precisa perceber se aquilo que ela pede é o que ela realmente 
precisa. Muitas vezes, o paciente tem expectativas não realísticas e cabe ao cirurgião 
colocar a realidade dos fatos. O limite para entender se o paciente realmente precisa da 
cirurgia, às vezes, não é o volume, mas o tamanho do problema. Às vezes, o seu aleijão 
pode estar numa pinta. Tinha muitas moças querendo tirar pinta, e essa pinta deixou de 
ser um problema a partir da Angélica ter mostrado a sua. As coisas têm que ser mensu-
radas de acordo com o seu tempo, mas nós não podemos entrar na onda dos modismos. 
O equilíbrio é a melhor referência: você precisa fazer com que aquele corpo esteja em 
harmonia, aquele seio esteja em harmonia com o resto do corpo ou aquele nariz esteja 
em harmonia com aquela face. Não existe nariz em série, cada um tem seu DNA, como 
uma impressão digital. Então, é importante você conversar, analisar e olhar um norte 
em comum com o paciente, porque nossa clínica não é um instituto de beleza, é uma 
cirurgia e, às vezes, tem pacientes que chegam sem imaginar que vão ficar inchados por 
um período, não poderão tomar sol...

Decifrar o bom termo é o maior enigma deste problema. Em paralelo aos conhecimen-
tos científicos, a cirurgia plástica tem uma parte artística que você só adquire se já foi ta-
lhado naquilo, se desde jovem você se interessou por pintura e foi criado nesse ambien-
te ou, mesmo que não tenha sido, desenvolveu isso frequentando museus, observando 
esculturas, pinturas, a obra dos grandes mestres. O acompanhamento do paciente é 
uma coisa que você não aprende na faculdade, não aprende na sua formação, é no dia a 
dia. O resultado esperado é sempre a felicidade do paciente. É o paciente estar feliz com 
o resultado, assumir que é daquela forma que ele gostaria de estar. Beleza é uma coisa 
subjetiva e difícil de definir, mas é fácil de ser reconhecida. 

Muitas vezes, o paciente identifica um problema desde a idade mais tenra, como são 
casos de meninos ou meninas com orelhinhas em abano, e essa manifestação começa 
aos cinco, seis, sete anos, em geral por causa dos apelidos na escola. Nesse e em outros 
casos, você enxerga como a cirurgia plástica pode ajudar a ressocializar e trazer bem 
estar ao ser humano. No caso das pessoas mais idosas mesmo, acho muito natural que 
nos procurem por vaidade. O homem de hoje vive muito mais do que antigamente, e 
essas pessoas que vão envelhecendo com saúde – porque hoje tem os recursos que a 
medicina clássica pode oferecer –, vão tendo mais tempo de vida, e querem se sentir 
bem e envelhecer com dignidade. Então, elas se utilizam da cirurgia plástica e de ou-
tros métodos não invasivos, fazendo uma mescla disso tudo para o seu próprio bene-
fício. Os artistas de televisão ou do teatro são os primeiros a procurar esses recursos 
para melhorar sua aparência. 
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A fé é algo que alimenta não só a mim como a minha equipe. Eu formei uma equipe 
onde posso te dizer que todos são muito bons e têm um trabalho espiritual de culti-
var a fé, e isso ajuda naquele momento cirúrgico, afinal nós estamos mexendo com o 
ser humano. Existe uma troca de energia que muitas pessoas não acreditam, mas é um 
fato, é impossível alguém ainda não acreditar, inclusive colegas. E quando você tem essa 
oportunidade de modificar algo que foi criado por Deus, essa energia tem que ser uma 
energia positiva. Aquilo ali é uma permissão e você tendo fé que vai poder ajudar aquela 
pessoa, você consegue não só dar um bom resultado, mas mudar intrinsecamente o que 
ela procura, que não é só uma fórmula, é estar bem com a sua alma.

Ser pai é a maior das experiências

Conheci a Célia, minha esposa, ainda no ginásio. Quando eu a vi passar, estava em um 
jardim bonito, e falei: “Essa flor eu não conhecia, preciso identificar quem é”, e daí fui 
saber quem era, nos apresentaram, nos aproximamos, aquela coisa toda, que fazia parte 
do que é normal. Não era virtual como hoje, não era tão rápido, eram outros tempos. 
Comecei a namorar no início da faculdade e, como dizem, eu consegui enrolar a moça 
durante 11 anos. A faculdade são seis anos, a residência mais dois, cirurgia plástica mais 
três, e eu dizia: “Eu só vou casar na hora que eu tiver toda a titulação em cirurgia plásti-
ca…”. E ela teve a paciência de ficar aguardando. Quando o amor é grande, o tempo não 
passa. E estamos casados até hoje.

Ser pai é a maior das experiências. Minha filha nasceu de uma gravidez casual, então 
ainda nos pegou de surpresa. Talvez a gente fosse ficar postergando a vontade de ter 
filhos, mas como dizem que Deus encaminha, veio a Pâmella. Sempre pensei em ter 
filhos, até um número maior, mas se limitou a uma, o que é bom e ruim, porque com 
uma você não pode errar, então acaba sendo mais enérgico, mas sem perder a ternura. 
Ela nunca nos deu trabalho, pelo contrário, e ao longo da sua formação, a contragosto 
do pai e da mãe, falou que ia fazer medicina. Acabou o curso, achei que ela ia fazer clí-
nica geral ou outra coisa”, Mas aí ela falou: “Pai, eu vou fazer cirurgia”. Mais uma vez 
tentei dissuadi-la: “Não, Pâmella, falei pra você não fazer nem medicina. Agora você vai 
fazer cirurgia? Cirurgia é pesado para mulher…”, mas ao mesmo tempo, pensei: “Como 
é muito difícil, ela não vai entrar”, e ela queria entrar em São Paulo. Mas ela prestou e 
entrou em três. Aí, eu falei: “Pâmella, vamos fazer o seguinte: você entrou em cirurgia, 
agora foca em cirurgia vascular que tem uma demanda, minhas pacientes sempre estão 
precisando operar as varizes, porque elas querem ficar bonitinhas, e é uma cirurgia mais 
rápida, não tão longa”. Acabou a cirurgia, ela falou: “Pai, resolvi”; “Que bom, o que você 
vai fazer?”; “Eu resolvi fazer plástica”. Eu falei: “Não, Pâmella, mais três anos, tem que 
fazer uma prova, não vou te ajudar de jeito nenhum”; “Não precisa me ajudar”. E deu no 
que deu, entrou na plástica, ficou um tempo comigo e agora já tem carreira solo.
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Fiz uma roupa 
De palhaçO 
paRa mim E 
outra PaRa o 
mEu irmão

EDUARDO
GROHMANN

Minha mãe e meu pai tinham personalidades totalmente diferentes. Os dois 
eram professores e havia uma diferença de dez anos entre um e outro. Meu pai 
foi professor dela, se conheceram na sala de aula e se casaram. O negócio do 

meu pai era trabalhar! Sempre tive essa imagem do meu pai trabalhando de manhã, de 
tarde e de noite, quando estava em casa. Ele tinha vários diplomas, de desenho geomé-
trico, história, geografia, matemática. Lembro de ir na formatura dele em filosofia – era 
uma faculdade atrás da outra. Já minha mãe, além de dar aulas ainda cuidava da casa, das 
contas, do supermercado, dos seis filhos... 

A gente morava em um apartamento de 96 m2 em Campinas. Tinha o quarto dos pais, 
um outro quarto bem grande com três beliches onde dormiam os seis irmãos e mais um 
quartinho. Era uma confusão, não dava pra ter uma gaveta com suas roupas, comprava 
meia branca para todo mundo e segue o jogo. E o apartamento tinha apenas um banhei-
ro. De noite, meu pai preparava uma lista com o nome de todos e cada um marcava seu 
horário. De manhã, ele ia acordando um por um, na escala prevista: um às sete, outro às 
sete e 15, depois às sete e 30, às sete e 45, conforme cada compromisso. E quem acordava 
já sabia que era para entrar no banheiro, tomar seu banho, escovar os dentes e sair para 
vir o próximo. Depois do jantar, as coisas eram tiradas da mesa e todo mundo estudava 
ali. Meu pai montava o mimeógrafo para passar as provas, a folha saía molhada de álcool 
e a gente ajudava a separar em cima do sofá ou no chão.

No colo do pai, Fernando, 
em Campinas, 1969
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música aqui”, aí aprendi a música, me apresentei naqueles recitais de fim de ano e não 
toquei piano nunca mais.

O professor vai chegar careca!

Sempre quis ser médico, apesar de não saber exatamente o porquê. Eu ia pouco em con-
sultas e tinha tios médicos, mas não tinha contato com eles. Mas desde pequeno eu ga-
nhava aqueles conjuntinhos de médico e tinha essa ideia fixa. Mesmo assim, fiz outra 
faculdade antes da medicina, que foi análise de sistemas. Medicina era um curso muito 
difícil, não só pela concorrência para entrar, mas pela permanência também, com gastos 
muito altos – especialmente em uma faculdade particular –, e havia essa preocupação de 
como isso ia acontecer em termos financeiros. Por outro lado, a gente vivia o boom dos 
computadores, que estavam ganhando um espaço enorme no mercado e evoluindo mui-
to rápido – era uma profissão em ascensão. Quando fui me matricular no colegial técnico 
tinha duas opções: o Cotuca [Colégio Técnico de Campinas], para estudar processamento 
de dados e análise de sistemas, e o Coticap [Colégio Técnico Industrial Conselheiro An-
tônio Prado], que ia para o lado da química, dando uma boa base de ciências biológicas. 
Consegui passar nos dois, mas o Cotuca era mais concorrido, sem contar que era perto de 
casa, então decidi ir para lá.

Eu fiz todo o curso técnico, fiz o estágio, recebi o diploma, mas no fim comecei a ter cer-
teza de que não era o que eu queria, e voltei a querer fazer medicina. O retorno financei-
ro como estagiário de processamento de dados já era bom, mas resolvi largar tudo para 
fazer cursinho. Aí começou a luta para entrar na faculdade, estudando e trabalhando ao 
mesmo tempo. Meu projeto inicial era fazer o curso de medicina em dez anos, imagi-
nando que em algum momento ia ter que parar e fazer um caixa para poder continuar. 
E comecei a procurar outras alternativas de renda. Montei um serviço de informatizar 
estabelecimentos – consultórios, hotéis, estacionamentos. E abri um grupo de animação 
para festas infantis!

Inicialmente, eu pensava em fazer um negócio de decoração de festas, porque na épo-
ca era muito comum comemorar aniversários em casa, no salão, na garagem e alugar o 
material decorativo dos temas. Mas aí eu soube que o serviço mais difícil de conseguir 
para festinhas – pela agenda lotada de quem oferecia – era o de animador. Fui então a 
São Paulo comprar as fantasias e outras coisas, paguei uma costureira e fiz duas roupas 
de palhaço. Foi engraçado porque eu fiz uma roupa de palhaço para mim e outra para o 
meu irmão Arnaldo (que era o único que ainda morava com os meus pais, além de mim), 
sem ele saber. Um dia, ele chegou em casa e encontrou a roupa em cima da cama. Eu 
falei: “Nós vamos começar a animar festa infantil. Você disse que ia me ajudar a entrar 
para a medicina, então é isso aí!”. A gente ficou animando festa por três anos e consegui-
mos ser o segundo grupo de animação mais procurado de Campinas – fazíamos quatro, 

No meio dessa bagunça, tinha um armário que só meu pai tinha a chave e ninguém sabia 
exatamente o que tinha lá dentro. Acho que era um monte de materiais que ele achava 
que um dia ia usar, como livros, material de escola, artesanato, que ele gostava muito… 
Anos se passavam e aquilo ficava lá guardadinho, era o canto dele. Depois os filhos foram 
casando e ele passou a ocupar o quarto menor com estantes.

Em casa era sempre prato único, não dava para inventar  
muita diversidade

Quando eu tinha seis ou sete anos – na fase em que a gente começa a entender e lembrar 
mais das coisas –, logo meu primeiro irmão se casou, dando início a uma sessão de ca-
samentos. Teve uma convivência grande entre todo mundo, mas estava cada um num 
momento de vida, e depois a casa foi esvaziando; no fim ficou só eu. 

Enquanto todos os irmãos ainda estudavam, geralmente a família se reunia no almoço e 
no jantar. Minha mãe fazia umas panelonas de arroz e feijão, mas na hora do almoço não 
dava para fazer tudo sozinha, então, se era bife com ovo, um dos mais velhos ficava fri-
tando os bifes e outro os ovos, e ia tudo ficando pronto ao mesmo tempo. Mas ela sempre 
tinha uma empregada que ajudava também.

Aos domingos era sempre massa, nunca arroz e feijão. Minha mãe era de família italiana 
e fazia a massa caseira, a lasanha dela era um absurdo de gostosa! Outro prato que ela 
fazia, especialmente nos aniversários, era cabidela. Era parecido com o que chamam 
de carne louca, com vários tipos de carnes desfiadas, de filé mignon a lombo, linguiça, 
uma série de coisas. Lembro que a gente mandava fazer o pão especial para a cabidela e 
preparava uns sanduichinhos. Em casa era sempre prato único, não dava para inventar 
muita diversidade. No máximo, era um frango comprado para acompanhar a massa, 
uma maionese e pronto.

Nas festas de Natal e Ano Novo, a gente nunca comemorava juntos a passagem, à noite. 
Era sempre um almoço no dia seguinte, então todo mundo ficava livre para ir na casa de 
quem quisesse. Era uma coisa meio democrática, sem atrapalhar os planos de cada um, 
mas no dia seguinte era muito esperado que todo mundo estivesse ali, e todos respeita-
vam esse momento.

Meu pai sempre gostou de música e em casa tinha uma série de instrumentos, entre eles 
um piano. Meu irmão mais velho foi para o conservatório para aprender a parte teórica 
e ter o diploma, e toca o que quiser de ouvido. Mas foi o único que foi para esse lado da 
música. O resto, que eu me lembre, tocou no máximo um violão na igreja. Eu uma vez 
quis aprender piano, mas para tocar uma música específica, que minha mãe adorava, Le 
Lac de Come. Comecei a fazer aulas, mas eu falava para a professora: “É para tocar essa 
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cinco festas por final de semana, e isso dava um retorno ainda maior do que o trabalho 
com processamento de dados. E o dinheiro que sobrava depois de pagar os materiais e as 
pessoas que trabalhavam – a não ser o Arnaldo, que nunca recebeu nada – ia todo para a 
poupança da faculdade.

Quando eu entrei na faculdade, ia prestar vestibular só para as escolas públicas, mas o 
Arnaldo fez minha inscrição na PUC [Pontifícia Universidade Católica de Campinas] sem 
eu saber e, no fim das contas, foi a única em que eu passei. A lista saía no jornal, mas um 
dia antes, à noite, era afixada na faculdade. Meu pai começou a fazer uma coisa doida, 
porque saía a lista da USP, então os nomes que estavam lá e que estavam na PUC ele já ris-
cava: “Esse vai para a USP”, aí saía a lista da Unicamp [Universidade Estadual de Campi-
nas] e ele ia riscando. Ele dizia: “Uma hora vai chegar”, e chegou mesmo! Eu já estava até 
me programando para mais um ano de cursinho, não estava esperando passar, mas meu 
nome saiu na segunda chamada, e aí foi uma festa. Em casa teve ovada, cortaram meu 
cabelo. Eu era professor de processamento de dados na Escola São José em Campinas e só 
pensava: “O professor vai chegar careca!”.

Eu já tinha caixa para a matrícula e para as primeiras mensalidades e, além das festas, 
continuava trabalhando em processamento de dados. Muitos clientes que acompanha-
ram a história me ajudaram bastante. Em um hotel que eu informatizei, a dona, que se 
chama Laís, me dava uma facilidade enorme. Às vezes me pagava mais do que o necessá-
rio e me estimulava muito naquela jornada toda. Teve um ginecologista amigo nosso que 
também foi super compreensivo quando informatizei parte do consultório dele, porque 
chegou uma hora que a faculdade me consumia e eu fazia os serviços só no final de se-
mana. Fiz também nessa época o escritório da minha advogada, e ela nunca esquece meu 
aniversário porque a senha para entrar no sistema era essa data, então ela falava: “O seu 
aniversário eu não esqueço nunca mais”.

Trabalhei nessa vida dupla até o quarto ano da faculdade, sem tempo nenhum para pas-
satempos. Nas férias, enquanto todo mundo ia viajar, eu trabalhava ainda mais, apro-
veitando para fazer meu caixa. E o que ajudou muito também é que, quando ficaram 
sabendo que eu entrei em medicina, os tios que eram médicos perguntavam: “Quais os 
livros que vocês estão vendo?”, aí eu mandava a listinha e chegava tudo pelos Correios. 
No fim, aquele meu projeto de dez anos foi em seis mesmo.

Eu trabalho feliz!

Logo no começo da faculdade eu vi que não ia ser fácil, mas como era aquilo mesmo que 
eu queria, então fui muito bem. Eu sempre soube que queria fazer pediatria, meu negócio 
é criança, não tinha outra opção. E os professores da pediatria foram uma grande inspi-
ração, porque todo pediatra é bonzinho; para lidar com criança, você não pode ter cara 

amarrada, é incompatível. Hoje, eu atendo as crianças e, às vezes, no final da consulta, os 
pais falam: “Nossa, como o senhor gosta do que faz”, e é verdade: eu trabalho feliz!

No quinto ano, eu fui fazer monitoria de anestesia, que era uma área fácil de entrar. Na 
minha turma, para cada um ou dois anestesistas saíam 20 ginecologistas, 15 pediatras, 
dez cirurgiões. Mas todo mundo fazia monitoria e eu não, e achei que essa era uma boa 
opção. Quando eu estava entrando no sexto ano, meu pai morreu. Foi um ano tumultua-
do, com muita coisa para pensar, e começaram a chegar as provas de residência. Aí decidi 
prestar anestesia mesmo, porque já tinha tudo na minha cabeça e me acomodei ali. Mas 
me facilitou muito a vida ter feito anestesia, primeiro porque o grupo era espetacular, 
e depois porque peguei uma prática grande em entubar pacientes. Essa é sempre uma 
sombra para os médicos e eu passei um ano inteiro só fazendo isso.

Na rotina da anestesia, o que eu gostava era de visita pré-anestésica, quando tinha o 
maior contato com o paciente acordado. No começo, eu anestesiava com o professor, 
depois passei a fazer alguns casos sozinho. Mas para mim a medicina tinha que ser um 
pouco mais do que aquilo em termos de relação médico-paciente. Eu fazia aquelas visitas 
pré-anestésicas espetaculares, cheias de detalhes, escrevia à beça na ficha e, no final, fazia 
um quadradinho indicando o que realmente interessava. Mas registrava toda a história, 
porquê estava ali, o que ia fazer... Um dia, eu peguei um chefe falando para outro colega: 
“Essa ficha aqui foi o Eduardo que fez, não precisa ler tudo o que ele escreveu, lê só o 
quadrado que é o que interessa”.

Em paralelo, às vezes vinha o pediatra pegar o recém-nascido de uma gestante que eu 
tinha anestesiado e era um colega da minha turma de graduação. Eu pensava: “Estou do 
lado errado desse pano, queria estar do lado de lá”. Fui convivendo com isso, até um dia 
– da mesma forma quando decidi sair do processamento de dados para a medicina – que 
tive certeza absoluta de que precisava sair da anestesia, que me conquistou de uma certa 
maneira, mas não era o que eu queria para a vida toda. Escolhi o chefe mais bonzinho, o 
Zanetti, para dar a notícia: “Então Zanetti, estou querendo sair”, e ele falou: “Mas o que 
você tem que fazer hoje?”, achando que eu queria sair mais cedo. E eu falei: “Na verdade, 
eu quero sair da residência”. Aí ele levou um susto: “Nossa, mas agora? Acaba pelo menos 
o primeiro ano, porque se quiser voltar, você vai direto para o segundo”, mas eu queria sair 
sem volta. Depois de nove meses de anestesia – uma gestação –, saí do grupo e fui estudar 
para entrar na pediatria. 

Nessa transição, eu planejei passar um ano fora, viajar e depois voltar para a nova resi-
dência. Só que no ano seguinte, uma residente de pediatria do Centro Médico – que é um 
hospital de Campinas – desistiu também. Quando ela deu a notícia, faltava uma semana 
para o hospital definir os nomes dos residentes daquele ano. Outras residentes que esta-
vam lá eram da minha turma e me ligaram: “Não é pediatria que você quer? Vem fazer a 
prova, a gente tem uma semana para decidir”. Não estava na minha programação, mas 
fui lá, fiz a prova, fiz a entrevista e pronto: entrei na pediatria antes do esperado.
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As outras pessoas da equipe já eram mais velhas,  
não iam assumir uma nova empreitada

Quando concluí a residência, fui contratado em um hospital de Campinas, o Vera Cruz. 
Comecei na equipe de pronto-socorro, que é sempre uma porta de entrada, e o hospital 
gostou do meu trabalho. Na mesma época, entrou também a Cristina, uma menina que 
eu tinha conhecido no cursinho, e ficamos nós dois de novatos ali na equipe do pronto-
-socorro. O chefe da pediatria, doutor Geraldo, era muito animado e sonhava em abrir 
uma UTI pediátrica no hospital, mas as outras pessoas da equipe já eram mais velhas, não 
iam assumir uma nova empreitada. Na época, não existia UTI pediátrica em nenhum 
hospital particular do interior, apenas em grandes instituições como a PUC, a Unicamp e 
o Hospital Mário Gatti. Então ele falou: “Vocês dois vão fazer a UTI pediátrica”, sugerindo 
que se a gente quisesse ficar lá tinha que abraçar essa causa. Só que, na residência de pe-
diatria no Centro Médico, eu tinha passado pela UTI pediátrica e tinha odiado. 

Meio contrariado, fui junto com a Cristina fazer a prova para a especialização de UTI 
pediátrica na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. Eu passei para o Hospital São 
Paulo e a Cristina, para a Beneficência Portuguesa. O Geraldão ajudava como podia, ma-
nejava os horários de plantão; ofereceu, inclusive, um subsídio para fazermos esse cur-
so, mas eu não aceitei porque achava que ia ficar em São Paulo, não ia voltar mais para 
Campinas. Essa especialização tinha uma turma fenomenal, com quem tenho amizade 
até hoje. E foi então que eu fui conhecer a UTI pediátrica como ela é, porque no estágio 
da residência o contato era com os plantonistas, que não estão ali para te ensinar, não é 
o foco deles. Nosso chefe na Escola Paulista era o Werther, que foi pioneiro da UTI pediá-
trica no Brasil, e ele trouxe para o curso um grupo de médicos que estavam entre os mais 
experientes no assunto, então a gente estava num ambiente muito formador. 

Depois que concluimos a especialização, foram mais oito anos até abrir a UTI pediátrica 
do Vera Cruz e o doutor Geraldo realizar o sonho dele, mas nesse tempo, quando tinha 
um paciente ou outro, ficava na UTI de adultos e a gente dava o suporte. Um dia, a Cristi-
na avisou que ia ter que sair do hospital. Ela casou, teve filhos e a vida de plantão estava 
ficando pesada para ela. Então, ficamos eu e o Zé Vicente, e eu fiquei lá por 16 anos. 

Para mim, foi um amor à primeira vista

Conheci a Priscila, minha esposa, nessa época. Era o primeiro plantão que eu fui dar em 
um hospital em Americana, que é a cidade da família dela. Tinha um paciente, o Cristia-
no, que a gente fala que foi o nosso cupido. Era um paciente crônico, internado, e quando 
eu vi a dieta dele, achei muito pouco trabalhada. Casualmente, a Priscila tinha entrado 
no cargo de nutricionista daquele hospital havia pouco tempo. Era um sábado à tarde e 

eu pensei: “Vou ligar para a nutricionista para saber como é que a gente pode melhorar 
isso”. Ela, então, me contou que era tão nova quanto eu ali e falou de tudo que já havia 
percebido que precisava melhorar desde que chegou. Na semana seguinte, eu estava com 
o Zé Vicente, que foi quem me chamou para trabalhar lá – talvez seja o outro cupido –, e 
ela entrou na UTI. Eu perguntei para o Zé: “Quem é essa moça?”; e ele: “A nutricionista”. 
De olhar eu pensei: “Essa é a mulher da minha vida!”; para mim foi um amor à primeira 
vista. E a gente já se encontrou muito pronto, todo mundo formado, todo mundo tra-
balhando, já meio que dono do seu nariz. Foi um relacionamento curto em termos de 
namoro. Quando ela engravidou, a gente já estava com planos de casar.

Eu já nasci pai e a Priscila também sempre quis muito ter filhos. A minha vida é muito 
tumultuada e acho que a dela também: a gente juntou dois tumultos. O Gustavo, nosso 
primeiro filho, veio junto com o casamento, e com a casa, e com a necessidade de au-
mentar o carro, e ela entrando numa empresa grande, tudo junto. Onze dias antes do 
casamento, ela teve um sangramento, a gente nem sabia se ia poder ter casamento ou 
não. Fomos para Fortaleza na lua de mel, porque tinha que ser um lugar que tivesse um 
hospital, para qualquer coisa que acontecesse. Depois que o Gustavo fez um ano, a gente 
planejou uma viagem nós dois, para compensar. Um dia a gente foi com o Gustavo para 
a praia e viemos conversando sobre isso, chegamos em Campinas e ela estava grávida do 
Murilo. A segunda lua de mel acabou ficando para depois, acho que até hoje.

Com o tempo, a vida vai apertando e nessa profissão a gente tem que escolher os lugares 
em que trabalhava. O Vera Cruz nunca era o escolhido para abrir mão, porque ali era nos-
so, a gente que tinha começado. Mas a vida tinha mudado, eu tinha casado e tive filhos, 
o Zé Vicente também. Eu sou um pai que gosta de levar e buscar filho na escola, natação, 
e aquilo estava me consumindo de uma maneira muito intensa. Acho até que a minha 
carreira não decolou mais porque a vida é feita de várias partes e a profissão não pode 
tomar todas as outras. Eu sempre tentei dividir isso de uma maneira que fosse saudável. 
Então, teve um dia que eu falei pro Zé: “Agora é a hora da gente deixar o Vera Cruz, passar 
o bastão e vir uma turma nova”. Fizemos essa transição muito tranquilamente e veio 
uma outra equipe que assumiu a UTI.

Na UTI você tem muito poder de decisão 

A UTI pediátrica é altamente resolutiva, o paciente entra com uma patologia ou com 
uma intercorrência e você consegue ter o domínio da situação e fazer que o final seja 
bom. Claro que nesse entremeio tem muita adrenalina. Na UTI você tem muito poder 
de decisão, mas tem que correr contra o tempo, não dá para pensar muito. A turma na 
Escola Paulista era muito boa disso, tanto os professores quanto os residentes, então a 
gente acabou entrando nesse jogo.
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Ter uma criança na UTI multiplica por 20 o peso em relação a um adulto; com um adulto, 
às vezes, se há um insucesso, ele já viveu, a criança não. E toda vez que você está cuidando 
de uma criança, tem que lembrar que não está cuidando só dela: a criança tem um pai, 
uma mãe, um avô, uma avó, um irmão… Um caso que nunca vou esquecer foi de um me-
nino que nasceu com a gente no Hospital Santa Tereza e não absorvia glicose, era uma 
patologia inexplicável e ele teve várias paradas cardíacas, parecia ter poucas chances. 
Nesses momentos, a gente precisa explicar a situação para a família, mas o pai não se 
abalava: “Tenho certeza que meu filho vai sobreviver”. Isso preocupava a gente porque o 
caso era muito grave, e então eu falei com a doutora Satomi, que era minha sócia e teve 
uma relação mais próxima com ele: “Satomi, você precisa conversar com esse pai, a mãe 
já entendeu bem a gravidade do caso, mas ele parece não ter entendido”. 

O caso foi tão complexo que o menino foi transferido para a Unicamp, porque quando 
tem uma patologia muito rara é bom estar num ambiente que tenha acesso à pesquisa. 
Ele passou poucas e boas, mas o pai não desanimava. Aí, um dia ele saiu da Unicamp, 
reinternou no Santa Tereza e depois teve alta. Eu lembro de falar com a mãe dele: “A 
gente não sabe como isso vai acabar. Ele só não morreu até hoje porque o seu marido não 
deixou!”. E ela falou: “Eu sei, eu sei que quem segura o Guilherme aqui é ele”. Ainda hoje, 
a doutora Satomi é a pediatra do Guilherme e, entre todas essas dificuldades, você olha 
para ele atualmente como se nada tivesse acontecido.

São poucos os casos com desfecho que não é positivo na UTI pediátrica. Lógico que a 
minha amostra é de hospital particular, onde a gente pega muita criança que tem pedia-
tra, tem condições de se tratar, os pais têm conhecimento: é uma amostra nitidamente 
diferente. O insucesso nos particulares é muito pequeno, a não ser que a criança chegue 
em condições que não te deem chance de ajudar.

Um caso absurdo, que deixou a equipe muito triste, foi de uma criança de três anos que 
chegou bastante mal no hospital. Quando subiu para a UTI, já entubou e começaram 
os procedimentos invasivos, drogas para controlar batimento cardíaco... Ela passou uma 
noite inteira ali e a gente do lado. Duas e pouco da manhã, a Cristina, que coincidente-
mente estava de plantão no pronto-socorro, subiu e eu falei para ela: “Cris, você tem mais 
alguma ideia? Será que está escapando alguma coisa? Já fizemos de tudo”, aí a Cris olhou 
e disse: “Acho que o jeito é esperar”. Esperar é difícil, mas tem uma hora que você tem que 
parar de fazer as coisas e realmente esperar para ver o que vai dar. No dia seguinte, passei 
o plantão para o Zé e, passado um tempo, ele me ligou: “Eduardo, morreu a criança”. Eu 
estava na rua, fui para o hospital abalado, porque acaba que nessas horas a gente se envol-
ve muito. Falamos com o pai, com a mãe... Muita gente acha que médico é frio, mas como 
pediatra não dá para ser assim, especialmente depois que você tem filho. Uma coisa que 
marcou nessa história foi o avô da criança. Parece que era ele quem cuidava dela quando 

o pai e a mãe iam trabalhar. E, quando entrou na sala, esse avô começou a falar de um 
jeito que ninguém aguentou: “Por que você me deixou aqui sozinho?”

Morreu o doutor, suspende a cesária!

Eu sou muito “entrão” na parte da enfermagem, dos técnicos, da limpeza, da moça da 
copa, entro na UTI já olhando tudo. Um dia matei uma formiga na porta e falei: “Tem 
que chamar o responsável por isso, já está na hora de dedetizar”. Sou desses detalhistas, 
porque acho que a gente sempre está funcionando bem, mas num contexto desses preci-
samos procurar o ótimo. Há pouco tempo, as três enfermeiras da UTI vieram juntas falar 
comigo, foi uma rebelião no plantão. Elas reclamaram que ninguém queria trabalhar 
na UTI pediátrica porque era só crítica, e eu falei: “Olha, se eu vejo um problema num 
técnico, eu não vou falar com ele, vou falar com a enfermeira que é responsável por ele, 
porque eu sou médico e isso é parte de enfermagem. Se as pessoas querem sair da pedia-
tria só porque eu quero que a coisa ande certo, então nem me pergunta onde é a porta. 
Eu não estou criticando a religião, a cor, o gênero, nada disso. A gente tem um trabalho 
bom, porque se não fosse bom, talvez ninguém estivesse aqui. Eu só quero que a gente se 
esforce para ter um trabalho ótimo”. Depois elas disseram: “A gente não esperava que o 
senhor fosse falar isso”. Eu sou um coordenador que me disponho muito para as deman-
das da equipe, mas sou chatinho. Alguém tem que ser, né? Senão, a equipe entra lá e faz 
o que quer, fica sem padrão.

Eu vou morrer trabalhando na UTI pediátrica. Já até falei para a Satomi: “Nós só vamos 
sair daqui quando vier uma enfermeira avisar: “Doutor, tem uma cesária na sala... Dou-
tor? Morreu o doutor, suspende a cesária!” Não penso em parar, a não ser por limitações 
físicas. Sempre vou depender do hospital para trabalhar, porque UTI é só dentro de hos-
pital. Me vejo acordando às oito e 30, tomando café com a minha mulher e depois pondo 
uma roupa para trabalhar, num esquema bem menos intenso do que hoje, mas sempre 
ativo.
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O mundo 
era muito maior 
do que aquilo 
que eu vivia

DENIZE 
ORNELAS

Minha mãe teve uma doença grave na infância, fez sete cirurgias e acabou per-
dendo a audição. Apesar disso, ela sempre foi uma pessoa brilhante em tudo 
o que se propunha a fazer. Meu avô era um machista clássico: filha mulher só 

estudava para ser professora. Ela queria ter sido analista de processamento de dados, mas 
acabou se formando em pedagogia, dias antes de eu nascer. Eu, como médica, também 
quis ser professora por causa dela. 

Meu pai foi determinante na escolha da minha carreira. Desde que eu me entendo por 
gente, ele falava que eu só podia ser médica, dentista ou advogada. Ele sempre me tratou 
como uma pessoa que tinha que ser crítica e reflexiva, dona de mim mesma, sem depen-
der de marido. Falava da importância de eu conseguir ganhar minha própria vida e re-
petia: “Você tem que aproveitar sua inteligência para ter uma vida melhor e fazer que as 
pessoas a sua volta também tenham”. 

Meu pai era negro e só aprendeu a ler quando foi para o Exército. A partir da leitura ele 
desenvolveu todas as possibilidades que tinha de estudar: fez supletivo, curso técnico de 
enfermagem e pedagogia na UERJ [Universidade Estadual do Rio de Janeiro], e também era 
policial militar. Era uma pessoa incrível, muito humanizada, todo mundo que conhecia 
meu pai gostava muito dele e eu herdei esse traço da sociabilidade.

Ele faleceu no dia em que eu fiz a última prova do vestibular para medicina. Quando eu 
cheguei em casa, ele estava deitado no chão da sala. Percebi que ele estava passando mal 
e falei: “Pai, por que você não vai no médico?”, e ele respondeu: “Se você fosse médica, já 
tinha passado no vestibular”. Vinte minutos depois, ele enfartou e morreu. Minha mãe 

De uniforme escolar em 
Duque de Caxias, 1987
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história da minha infância, de brincar em casa de tios, de Natal e Ano Novo, de festa, de 
presente, de tradição oral, vem dessas três mulheres. Minha avó Nilza era muito religiosa 
e, apesar de ser casada com o meu avô, que tinha uma forte traço machista, era muito 
independente. Ela ganhava dinheiro confeitando bolos e gostava de falar: “Meu marido é 
muito bom, pega o salário e dá na minha mão para eu resolver tudo”. Também era muito 
rígida com a gente na questão religiosa, moral e ética, e tinha uma vocação de cuidar das 
pessoas quando ficavam doentes, de compartilhar essa responsabilidade. Ela era o pilar 
da família.

Na minha infância os contrastes sociais eram muito presentes

Minha mãe trabalhava em dois empregos como professora, numa escola privada e numa 
escola pública. Meu pai era policial militar, mas também fazia próteses. Quando eles con-
seguiram juntar um recurso – e mais um dinheiro emprestado do meu tio Pedro –, com-
praram uma outra casa. O bairro da minha primeira infância tinha uma rua de calçamen-
to, com paralelepípedos, rede de esgotos, tudo bonitinho. Já o Jacatirão, onde a gente foi 
morar, era um bairro bem periférico de Caxias. Para ir à escola, eu calçava um sapato de 
plástico, chegava no pé do morro, guardava o sapato de plástico cheio de barro e calçava o 
sapatinho de couro. Alguns anos depois, o bairro foi pavimentado, mas muitas casas não 
tinham saneamento. Eu convivi muito nesse bairro com uma realidade de invasão, de 
terrenos ilegais, de escritura que era passada de um para outro sem regulamentação. Na 
minha infância os contrastes sociais eram muito presentes.

A casa nova não era bonita, não tinha telhado nem pintura externa. Tinha um quintal 
muito grande, mas era numa encosta, então quando chovia passava muita água. Mas ti-
nha mangueira, cajueiro, dois abacateiros, duas jaqueiras enormes, uma delas com 30 me-
tros de altura! Tinha galinheiro, nascia pintinho, a gente mexia na terra, tinha minhoca, 
tatuzinho, subia na goiabeira, tinha lagarta, flor. Minha avó, quando foi morar com a gen-
te, plantava boldo, plantava erva cidreira. Eu saí de um quintal todo de cimento para outro 
com toda uma exploração a fazer. Minha avó, até por essa experiência do adoecimento da 
minha mãe, ia muito ao Rio de Janeiro. Naquele tempo, a gente falava: “Eu vou na cidade”, 
porque na cabeça deles, Duque de Caxias era periférico. Eu lembro dessas experiências da 
infância de pegar o ônibus, atravessar a Avenida Brasil, chegar ao centro do Rio e andar 
entre aqueles prédios enormes, ir à Confeitaria Manon, ir à Rua da Alfândega para minha 
avó comprar coisas para fazer os aviamentos e bordados dela. E, por meu pai ser PM, nosso 
sistema de saúde também era no Rio de Janeiro, no hospital da Polícia Militar. Então eu 
tinha esse acesso a coisas que talvez as pessoas com quem eu convivia não tivessem.

Eu sempre me identifiquei como negra e isso nunca foi uma questão. A questão maior 
era o embranquecimento que eu passava tanto por conta da família do meu pai, quanto 
pela da minha mãe. Eu ouvia: “Você não é negra, você é moreninha” e sempre identifiquei 

estava com 42 anos na época e isso mudou toda a vida da família. Meu pai faleceu sem 
saber que eu tinha passado em Medicina: o resultado saiu nos jornais na semana seguinte. 
Quando minha mãe veio me dizer, logo cedo, que eu tinha passado, eu olhei para ela e 
disse: “Tá”, virei para o lado e continuei dormindo. Eu estava de luto.

Meu pai se apaixonou primeiro pelo som do piano

Meus pais se conheceram porque moravam na mesma rua em Duque de Caxias. Minha 
mãe era quase uma adolescente ainda, e a casa dela era na frente da vila onde morava 
meu pai. Ele gostava muito de música – tocava clarinete, além de outros instrumentos – e 
sempre ouvia um som de piano vindo da casa da minha avó. Quem tocava era a minha tia, 
mas ele achava que era a minha mãe. Meu pai se apaixonou primeiro pelo som do piano, 
mas aí eles se aproximaram, teve toda aquela situação clássica da menina que se envolve 
com o menino da rua, e foi um grande choque cultural: a família da minha mãe tradicio-
nal, branca, com pai, mãe e três filhos; e a família do meu pai de descendentes de pessoas 
escravizadas, uma mãe solteira com oito filhos morando na casa do irmão mais velho, que 
era o meu tio Pedro.

A avó da minha mãe foi uma das fundadoras da Igreja Evangélica Duque de Caxias, en-
quanto a família do meu pai tinha origem na Umbanda ou no Candomblé, nem sei direito 
porque na mistura houve o apagamento dessa herança cultural. Com o tempo, meu pai 
passou a ser uma liderança da igreja evangélica. De certa forma, ele se embranqueceu para 
ser aceito pela família da minha mãe, hoje eu entendo.

Não conheci meu avô paterno, só lembro do dia em que ele faleceu – foi a única vez que vi 
meu pai chorar. Esse avô sempre foi uma figura oculta na família; a história que se conta é 
que ele um dia brigou com a minha avó e botou fogo na casa com ela e as crianças dentro, e 
foi por isso que eles fugiram de Penedo (AL) para o Rio de Janeiro. A mãe do meu pai, minha 
avó Raimunda, também era uma pessoa bastante controversa na família. Quando meus 
pais se casaram, eles foram morar na mesma rua e eu ia muito para a casa dos meus avós 
maternos, mas só quando o meu pai ia na casa da mãe dele era permitido que a gente fosse 
também. Eu lembro que ela era corpulenta, tinha uma coisa de falar alto, de se expressar de 
um jeito mais violento, e eu tinha um pouco de medo dela, mas sempre me tratou muito 
bem. Na casa dela tinha também umas comidas completamente diferentes do que tinha na 
casa da minha avó materna. O próprio cheiro da casa era diferente. Eu sempre tive muita 
curiosidade por aquele ambiente, por aquela casa que era mais misteriosa para mim e sem-
pre cheia de gente saindo e entrando, porque meus outros tios ainda moravam com ela.

A avó da minha mãe faleceu poucos dias depois de eu nascer, mas a presença dela quan-
do eu era criança ainda era muito forte. Ela teve sete filhos homens e três filhas que ti-
nham uma convivência muito próxima: tia Maria, tia Célia e minha avó Nilza. Toda a 
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o preconceito, mas acreditava muito em mim, na minha inteligência. Meus pais sempre 
me deixaram muito consciente do mundo em que a gente vivia. Não tinha dilema nem 
tristeza, tinha era que entender que o mundo era muito maior do que aquilo ali que eu 
vivia, para ter vontade de se superar e crescer. E, desde muito cedo, eles falavam para nós: 
“O que a gente pode oferecer para vocês é estudo, é dar a melhor educação possível”. Meus 
pais me deram muita autoconfiança e acho que por isso eu fiz uma trajetória incessante 
de estudar, buscar aprender, ler.

A irmã do meu pai, tia Gilva, é médica, porque, apesar de toda essa história de dificuldade 
da família, teve um consórcio entre os irmãos para ela, que era reconhecidamente um ta-
lento da família, estudar. Ela estudou no Colégio Santo Antônio, depois fez Colégio Santa 
Maria, passou para uma universidade privada e a família toda se cotizou para formá-la. Por 
mais dificuldade financeira que tivesse enfrentado, a família conseguiu formar uma mé-
dica, que casou com outro médico e foi morar em Tapiramutá no interior da Bahia. Desde 
que nasci, eu tinha essa referência positiva da tia médica. 

O preço era, durante o recreio, trabalhar na cantina 

Minha mãe era professora no Colégio São Francisco de Assis, uma escola paroquial que 
era paga, mas eu tinha bolsa. A segunda escola que eu estudei foi o Colégio Santo Antônio, 
onde minha tia tinha estudado e minha mãe também foi professora. Lá, tinha mensalida-
de e várias vezes durante a minha formação a gente teve dificuldade financeira para pagar; 
em alguns períodos eu fui inadimplente. Chegou na sexta série, meu irmão também en-
trou na escola e aí ficou ainda mais difícil. Então, as irmãs me chamaram para ser bolsista, 
mas o preço era, durante o recreio, trabalhar na cantina, junto com outras crianças que 
eram filhos das faxineiras e outros funcionários da escola. Ali eu vi que eu não era igual a 
todo mundo, tive clareza de que tinha uma diferença social.

Eu lembro do dia em que a irmã me tirou da sala de aula com mais duas crianças para 
conversar e disse: “Seus pais batalham muito para vocês estudarem aqui, e o que a gente 
está oferecendo para vocês é uma possibilidade de continuar estudando. É importante 
quando a gente valoriza o que conquista através do trabalho, então vocês não têm que se 
sentir constrangidos ou humilhados, e vocês vão ajudar a escola também”. Fui para casa 
desconfortável com essa colocação da diferença e por perder meu recreio, mas, depois de 
chorar muito, pensei: “É isso mesmo, se eu quero estudar lá, essa é a possibilidade que eu 
tenho”, e no dia seguinte comecei na cantina.

O único dia em que eu não fui para a cantina foi no final da oitava série, quando teve um 
concurso de matemática. Eu sempre fui boa aluna, mas tinha um menino da outra turma, 
bem branquinho e gordinho, o Paulinho, que todo mundo achava que era um gênio da 
matemática e ia ganhar o concurso. Teve uma prova no sábado e eu lembro que saí bem 

confiante, achei até relativamente fácil. Na segunda-feira, todas as turmas da quinta até a 
oitava série se perfilaram no pátio e o professor foi chamando os ganhadores. Quando che-
gou na oitava série, ele chamou o terceiro colocado, o segundo… Eu tinha certeza que não 
tinha ficado fora dessa premiação, mas todos os adolescentes em volta ficaram falando: 
“Paulinho, Paulinho…”. Quando o professor anunciou meu nome, eu senti a surpresa dos 
outros. Mesmo que fosse excelente aluna, eu era a menina da cantina. Mas aí subi no pal-
co, ganhei a medalha e um walkman daqueles amarelos, de fita cassete ainda. E na hora do 
recreio, fui trabalhar, como fazia todos os dias, mas a irmã organizadora da cantina falou: 
“Hoje não precisa”. Foi o meu prêmio.

Isso fez eu me orgulhar da minha trajetória, porque eu acho que honrei o esforço que 
meus pais fizeram. Esse é o sentimento propulsor do que eu sou, do que eu faço e das 
coisas que eu acredito. O problema para mim não era o trabalho ou estar do outro lado 
do balcão servindo as coleguinhas, era o direito negado de lazer, de ser igual. Eu sabia que 
existiam diferenças, até porque eu estudava numa escola franciscana que tinha muitas 
campanhas da fraternidade. O ambiente escolar propiciava também essa outra leitura da 
realidade. No livro de religião da segunda série, a gente teve uma tarefa de falar dos líderes 
religiosos. Tinha Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá, mas tinha também Martin Luther 
King e Nelson Mandela. 

Na Igreja Metodista dos anos 1980, eu também tive contato com um ambiente de mui-
ta diversidade. Lembro de mulheres negras usando trajes típicos africanos, turbantes e 
colares. Traziam a Benedita da Silva para falar no culto, porque era pregadora, mulher, 
negra, favelada e também política. E tinha sempre um pano de fundo de melhorar a vida 
das pessoas, de que estava errado haver a vala negra e não ter saneamento, estava errado 
existirem aqueles lugares em que crianças não tinham comida enquanto outras tinham 
privilégios. Essa foi a época em que minha mãe começou a assumir responsabilidades 
maiores na igreja. Eu mesma fui presidente de sociedade de crianças, com seis anos de 
idade. A Igreja Metodista tem muito essa tradição de as crianças serem participantes do 
Reino de Deus. Como sempre tive muita liderança de falar, dirigia cultos com oito anos 
de idade, fazia homenagem para pessoas idosas, lia poesia, cantava… E meus pais também 
não faziam nenhum tipo de censura, eu lia o livro que eu queria e sempre tive muita aber-
tura de conversa com eles, mesmo estando nesse ambiente religioso.

Eram 30 alunos que vinham de realidades completamente diferentes

Quando eu era pequena, a gente tinha uma série de livros de ciências em fascículos, de um 
autor construtivista, e para receber os novos números no início do ano tinha que escrever 
quem a gente era e botar uma foto. Na primeira ou na segunda série, eu escrevi que queria 
ser médica, mas que eu não queria ser a médica que dava o remédio e sim a que inventava 
os remédios para os outros médicos darem. Na oitava série, eu já queria ser cientista, e 
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ciência para mim era biologia, ciência molecular, ir para um laboratório na Fiocruz [Fun-
dação Oswaldo Cruz] – que eu passava em frente no trajeto de ida e volta para o Rio de 
Janeiro, via aquele castelinho e ouvia a história de Oswaldo Cruz com as vacinas. No fim 
do ano, eu fiz concurso para três escolas técnicas: o Cefet [Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca], que tinha construção civil, urbanismo e meteoro-
logia, e marquei essa última opção porque era mais próxima de alguma coisa biológica; a 
Escola Federal de Química, que tinha alimentos, química ou biotecnologia, que era o foco 
para mim; e a Escola Politécnica Joaquim Venâncio de Saúde, da Fiocruz.

Passei nas três e estudei por quatro anos na Federal de Química, fazendo ensino médio e 
ensino técnico. Lá, a diversidade entrou de vez na minha vida, porque eram 30 alunos que 
vinham de realidades completamente diferentes, de todo lugar do Rio de Janeiro – Tijuca, 
periferia, Centro, Zona Sul – estudando Biotecnologia juntos numa sala. Os professores 
eram dos cursos de Biomedicina e ciências básicas da UFRJ [Universidade Federal do Rio 
de Janeiro] e usavam livros da universidade; a gente tinha uma base muito mais avançada 
em relação ao ensino médio comum. Pela primeira vez, eu estava num ambiente onde 
meus pais não sabiam o que eu fazia e a escola não tinha inspetor nem uniforme, mas eu 
tinha a responsabilidade de estudar e cumprir os horários. Lá, eu vivi todas as escolhas 
que passam pela frente nessa fase da vida, desde participar do grêmio estudantil, a fumar 
maconha, beber, namorar, tudo ao mesmo tempo.

Descobri que queria ser médica de gente

Até terminar a Federal de Química, eu continuei querendo ser cientista e estagiei também 
no Laboratório de Enterovírus da Fiocruz. Minha perspectiva era escolher a faculdade, me 
graduar e entrar direto na carreira científica acadêmica mas, ao mesmo tempo, foi nesse 
laboratório que eu esbarrei com divergências entre qual carreira seguir. Meu pai falava: 
“Olha como é a pesquisa no Brasil, pesquisador não ganha dinheiro, pesquisador depende 
do governo”. Ele sempre perguntava se eu já tinha decidido o que fazer e eu tinha que falar 
o que ele queria ouvir, mas eu não me via sendo essa pessoa que prestava assistência, a 
medicina era muito distante de mim. O desafio intelectual de passar no vestibular para 
medicina era muito forte, porque era o mais concorrido, mas ser médico só na perspectiva 
de ter mais dinheiro não fazia sentido para mim. Eu achava que era um trabalho técnico, 
manual, não tinha esse glamour pela medicina que as pessoas têm, porque não conseguia 
ver nela essa possibilidade de pesquisar. 

No terceiro ano, eu prestei o primeiro vestibular como treino, para medicina na UFRJ, e fui 
muito bem, faltou coisa de dois pontos para passar. Eu não tinha feito cursinho, então achei 
que no ano seguinte ia dar tudo certo. No estágio da Fiocruz eu ganhava uma bolsa de uns 
80 reais, uma coisa módica, mas foi o dinheiro que eu juntei para pagar a minha inscrição 
no cursinho no começo do ano seguinte. No segundo semestre, eu fiz uma prova para um 

outro curso melhor que estava abrindo e passei com bolsa de 100%, o que me ajudou bas-
tante. Na hora de me inscrever para o vestibular, o xis foi em medicina. Foi uma decepção 
para o pessoal do laboratório, mas eu começava a ver uma diferença de tratamento pelo 
pesquisador que não era médico e o pesquisador que era médico: quando a gente ia discutir 
alguma coisa de poliovírus ou de enterovírus, no segundo tinha essa coisa da curiosidade 
pelo ser humano que tinha a doença. Achei que viver um pouco disso não ia fazer mal e 
passei a querer estudar medicina para depois ser cientista. Isso virou meio que uma ideia 
fixa.

Eu prestei vestibular para três universidades públicas; na UERJ e na UFRJ fiquei próxima de 
passar, e passei para Universidade Federal Fluminense, a UFF. Não conhecia ninguém que 
estudava na UFF, a gente fazia a prova porque todo mundo fazia, mas não estava nos meus 
planos ir para lá. O que para todo mundo era incrível – passar em medicina no segundo ves-
tibular – e foi muito comemorado pela minha família, para mim foi uma certa frustração. 
Na aula inaugural, o professor Armando Cipriano começou a falar do cocô do rei – porque 
os médicos, antigamente, quando o cocô boiava, sabiam que o rei estava com tal doença, e 
quando o cocô afundava, estava com outra... – e que o médico tinha que olhar para as pes-
soas e voltar a fazer exame físico, apalpar, sentir. Ele criticava o excesso de tomografias e de 
tecnologia em geral. E eu pensei: “O que esse cara está falando?”, e já queria fazer vestibular 
de novo. O que me salvou foi uma greve de seis meses logo que entrei na UFF. 

A gente passou um bom tempo sem receber o salário do meu pai mas quando acabou a 
greve e eu voltei para a faculdade, a vida estava mais estabilizada. Eu não achei ruim a 
greve: politicamente, ela fazia sentido para mim e foi um tempo para elaborar melhor. 
Até tentei estudar de novo para o vestibular, mas minha mãe falava: “Filha, não é qual-
quer coisa passar em medicina”. Voltaram as aulas e lembro que descobri um livro na 
livraria que se chama Anestesia. O autor, Alex Botsaris, era um médico de UTI [unidade 
de terapia intensiva] que teve um bebê prematuro que, depois de várias intervenções 
médicas, faleceu. Ele passou, então, a se questionar como a medicina poderia ser mais 
humana e, para fazer essa análise, discorria sobre a medicina no mundo, sobre no que a 
medicina precisava superar, sobre esse paradigma de todas as intervenções tecnológicas 
que o bebê sofreu, se tinham realmente ajudado ou separado ele da criança naquele 
momento. Eu li aquele livro quase inteiro na livraria e acabei levando para casa, e ele foi 
determinante na minha carreira médica. Ele citava vários pontos que eu tinha ouvido 
naquela aula inaugural do Armando, sobre o ensino médico, sobre a medicina para rico 
e a medicina para pobre, e sobre o quanto a gente precisava desse médico diferente para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí, tudo começou a fazer muito sentido e eu 
comecei a ficar ansiosa para voltar a estudar. Até o luto do meu pai acabou quando des-
cobri que queria ser médica de gente.

Desde então, essa nova abordagem da medicina, que envolve o médico não ser especia-
lista em um pedaço do corpo e não se basear só em exames por tecnologia, passou a ter 
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um significado grande para mim. Eu passei a buscar toda a informação disponível sobre 
isso na internet, descobri a Cinaem [Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino 
Médico], a Universidade de Maastricht [na Holanda], a metodologia ativa; em um mês vi-
rei expert em educação médica. E a UFF tinha ganhado recentemente um prêmio por ter 
um dos currículos mais inspiradores e inovadores do Brasil nesse sentido, então tudo foi 
se encaixando e eu recomecei o curso me tornando uma liderança da turma e querendo 
estar em todos os espaços da faculdade. Em três meses, calouríssima ainda, eu já estava no 
movimento estudantil e frequentava encontros e congressos.

Eu também gostava de usar jaleco

Eu tinha uma formação muito forte na parte básica de ciências biológicas por conta da 
Federal de Química, então o começo da faculdade foi muito tranquilo para mim e, desde o 
primeiro momento, eu me dediquei ao movimento estudantil. Eu tinha muito claro que 
a mudança do currículo médico era um meio de recuperar a saúde das pessoas, garantir 
mais autonomia para elas e a possibilidade de mudarem o mundo junto com a gente. Na 
minha perspectiva juvenil, era muito forte o horizonte da revolução, do socialismo, de 
construção de igualdade e, para aquela geração que defendia o ensino superior público 
de qualidade, a eleição do Lula foi um marco inegável de transformação. Pelo movimento 
estudantil, eu também tive a oportunidade de conviver com alunos de outras graduações 
que buscavam mudanças equivalentes, estive em contato com os movimentos sociais, do 
feminismo, da reforma agrária, do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra]. 
Toda essa vivência durante a graduação me acrescentou muito como médica, porque eu 
não me fechava na medicina. 

Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito estudiosa e também gostava de usar jaleco, de 
ver doente e tudo mais. Eu achava que eu seria o que quisesse, mas antes queria ver de 
tudo. Me apaixonei pela cirurgia e foi muito bom passar pela psiquiatria e pela pedia-
tria. Eu já tinha uma tendência a fazer saúde coletiva, mas queria ser médica e tratar de 
pacientes. Também estava sempre flertando com a medicina de família e seu campo de 
trabalho melhorou bastante durante o primeiro governo do Lula, com uma forte expan-
são da atenção básica. 

Em 2004, comecei a namorar o Gerson, meu marido – ele é baiano e morava em São Paulo, 
e a gente já se conhecia de ouvir falar um do outro no movimento estudantil. Quando nos 
conhecemos pessoalmente, a gente descobriu muita coisa em comum, inclusive a nossa 
origem mais humilde, fora desse eixo da medicina onde os revolucionários eram de classe 
média alta e moravam com seus pais. A gente acabou se apaixonando e já estava a quatro 
anos namorando à distância quando eu terminei a graduação. Eu queria construir essa 
dinâmica de vida com ele e isso acabou influenciando meus próximos passos.

Nunca tive dúvidas sobre a escolha da medicina de família

Diadema era uma cidade que vinha construindo, desde os anos 1980, um processo mui-
to forte de saúde pública voltada para as necessidades sociais da comunidade. Eu tinha 
amigos do movimento estudantil que estavam envolvidos com isso na cidade. Eles me 
falavam dessa experiência e começaram a sugerir que eu fosse para lá e que podia fazer di-
reto a prova de título, em vez da residência. Nessa época, Diadema já tinha uma cobertura 
de saúde da família em torno de 70%, com o plano de chegar a 100%, e um alinhamento 
político entre município e Governo Federal que era bastante favorável. Poder trabalhar 
em um lugar com esse compromisso era um cenário muito atraente para mim, além da 
perspectiva de autonomia logo depois do final da graduação, com um salário razoável 
para início de carreira. E aí eu podia ficar com o Gerson em São Paulo. Em outubro, conse-
gui confirmar a vaga e em três meses tive que processar o final da graduação, o casamento 
e a mudança de cidade.

Nunca tive dúvidas sobre a escolha da medicina de família, mas aqueles primeiros anos 
foram muito duros. Além de trabalhar 40 horas por semana, eu estava sem meus amigos, 
numa cidade completamente diferente e com um marido por quem eu era apaixonada 
mas que via superpouco, porque ele estava no segundo ano da residência de infectologia. 
Eu morava na Vila Mariana, pegava metrô e trólebus para ir e voltar da unidade, chegava 
em casa e ainda ia estudar. Tive a sorte imensa de contar com quatro amigos – Renata, Ivi e 
Moisés, que foram fazer a mesma coisa que eu em Niterói, e a Mariana que optou por fazer 
clínica, mas era quase uma médica de família – com quem eu trocava muito conhecimen-
to nesse período, estudando junto e discutindo casos mesmo à distância.

Eu trabalhava numa unidade que tinha cinco equipes de Estratégia de Saúde da Família, e 
só eu era médica generalista, o que me deu uma responsabilidade grande no acolhimento 
das pessoas que chegavam à unidade. Teve um dia em que minha mãe foi a Diadema e 
ficou sentada do lado de fora do consultório me esperando. Eu me achava mal humorada, 
mas quando nos encontramos no final do dia, ela falou: “As pessoas te amam aqui, seus 
pacientes te adoram, só ouvi falar bem de você”. Nunca tinha tido esse feedback de um jeito 
tão real – eles não sabiam que ela era a minha mãe, achavam que era mais uma pessoa 
esperando – e aquilo me confortou muito, mas chegou no final do ano, mesmo com todo 
o reconhecimento, a gestão municipal pediu para eu mudar de unidade, para uma outra 
que realmente tivesse Estratégia de Família, com um médico para cada 4 mil pessoas.

Eu sofri muito na época, não queria sair de lá depois de um ano de trabalho consolidado. 
A comunidade que eu atendia fez um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas para 
eu ficar, mas não tinha o que fazer, porque a unidade ia funcionar de um outro jeito e 
conseguir médicos para trabalharem como generalistas no país era muito difícil em uma 
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fase crítica da expansão do sistema público de saúde, de 2009 para 2010. A maior parte dos 
médicos e estudantes de medicina não tinha vontade de se dedicar a isso, a UBS [Unidade 
Básica de Saúde] ainda era vista como um postinho, apesar de em Diadema a nossa Remu-
me – que era a Relação Municipal de Medicamentos – ser fantástica, com coisas que o Rio 
de Janeiro não tinha. Eu trabalhava numa rede de verdade, onde tinha possibilidade de 
fazer uma boa clínica, então não queria sair dali, mas ao mesmo tempo não tinha médico 
para a atenção básica, não podia me negar a isso.

Conversei nessa época com a Renata, uma amiga minha que estava vivendo dilemas se-
melhantes na rede de Niterói, e acabei conseguindo que ela viesse para Diadema, para 
trabalhar comigo nessa nova unidade, no Parque Reid. Foi uma experiência fantástica: nós 
duas tínhamos as equipes mais vulneráveis da unidade e começamos a implantar um rit-
mo de trabalho muito dinâmico, extrapolando o trabalho de consultório para fazer tam-
bém a abordagem comunitária. Foi um ano muito produtivo, mas no final de 2010 surgiu 
uma nova questão. Por mais que a gente estivesse superbem com as nossas equipes, as 
outras três equipes da unidade trabalhavam numa perspectiva de que posto não era lugar 
de atender gente doente, mas sim de fazer prevenção e promoção de saúde, com horários 
separados para puericultura, pré-natal, atendimento de hipertensão, diabetes. A gente 
sabia que medicina de família não era isso e os pacientes das outras áreas queriam ser 
atendidos por nós duas, mas elas desconstruíam o trabalho que a gente estava fazendo. No 
final do ano, a Jussara, diretora da unidade, que vinha tentando implementar as mudanças 
que a gente acreditava, cansou e disse; “Olha, já tentei de tudo com esses outros médicos, 
todo dia tem uma confusão, não dá mais”, e pediu para ser transferida, o que para nós foi 
péssimo. Aí, a gente também chegou à conclusão de que não dava mais para trabalhar 
numa unidade com só duas médicas querendo fazer. 

Ser médico de família é entender a necessidade da população  
que você está servindo

Nesse período, eu e Renata soubemos que ia inaugurar uma unidade de saúde nova em 
Diadema, que ia começar do zero e ia oferecer 100% de cobertura. Prestamos concurso e 
conseguimos entrar; foi mais uma mudança brusca. Lá, a gente passaria a atender 25 mil 
moradores com todo processo de territorialização, abordagem comunitária e diagnósti-
cos comunitários. Quando a gente começou, a gente abriu o mapa e percebeu que estava 
em um lugar chamado Vila Socialista – Rua Karl Marx, Proletários, Trabalhadoras, Lênin... 
Conversando com as pessoas, a gente foi conhecer a história dessa comunidade, uma ocu-
pação do final da década de 1980, ligada diretamente aos movimentos por moradia, numa 
época pré-Direitos Humanos no Brasil. A Vila Socialista foi um marco no estado de São 
Paulo, com a desocupação trágica de 800 famílias morando naquele terreno que estava em 
desapropriação. A Polícia Militar entrou com cavalos, espadas, bombas de gás lacrimogê-
neo. Descobrir essa história foi marcante na minha vida profissional.

Ser médico de família é entender a necessidade da população que você está servindo, e 
então a gente tinha que ouvir a comunidade. As pessoas tinham doenças que estavam es-
perando especialistas há anos, ou estavam há anos sendo acompanhadas por especialistas 
que não conheciam a realidade delas e passavam tratamentos inadequados. Tinha a situ-
ação de não ter que se deslocar até o pronto-socorro para atender uma criança que estava 
resfriada ou com febre, ou uma mulher que estava sangrando e não sabia se era mens-
truação, abortamento ou algo mais grave. Quase 100% da população não tinha plano de 
saúde, então a gente realmente atendia pessoas que não tinham outra opção de serviço. 
Ser médico de família nessa comunidade significava ir trabalhar todo dia com a perspec-
tiva de atender 25, 30, 40 pessoas numa manhã, porque como você nega atendimento 
para esse povo? E era trabalhar numa unidade que não tinha prontuário eletrônico, não 
tinha computador, tudo feito na unha. O pai da Renata faz caixas de papelão, então a gente 
projetou caixas específicas para botar os prontuários e conseguir fazer uma organização 
que permitisse achá-los com mais facilidade, porque eram 25 mil fichas, todas espalhadas. 

Foram dois anos de muita efervescência, em que a gente se dedicou a construir um proces-
so de trabalho cuidadoso, responsável, respeitoso e, muitas vezes, indo contra os próprios 
profissionais da unidade, porque cada vez que o médico de família se coloca nesse lugar de 
atender todo mundo que chega, abrir as portas e ampliar o acesso, ele aumenta a demanda 
de trabalho de toda a equipe: da recepção, da técnica de enfermagem, de todo mundo que 
acha que a unidade básica, em geral, é para ter consulta agendada, fazer vacina, tomar 
um cafezinho e ter um processo de trabalho mais tranquilo. Desconstruir essa lógica e 
ampliar o acesso dá trabalho, mas é muito prazeroso também. Nossos principais aliados 
nessa construção não foram, realmente, os trabalhadores da unidade, mas tinha exceções, 
como  a nossa diretora Elizete, que era fantástica e confiou muito na gente, além de uma 
rede do município que também apoiava bastante.

Acho que esse foi o auge da minha trajetória como médica, a conclusão da minha escolha 
definitiva pela especialidade e pela parceria com outras médicas que trabalharam comigo 
nesse período. A riqueza desse momento da Vila Socialista se interrompe numa troca de 
gestão, que é hoje um dos problemas dessa especialidade e de quem trabalha no Sistema 
Único de Saúde, que depende de uma continuidade que não existe por conta das trocas de 
governo. A gente tinha uma identificação clara com a gestão municipal anterior, então 
qualquer novo secretário de Saúde que entrasse iria perceber isso, apesar de poder per-
ceber também a nossa identificação com a comunidade. Quando decidiram distribuir a 
gente para outras unidades, acabamos optando por pedir exoneração. Foi um processo de 
luto, muito tenso, mas não tinha jeito. Nesse caos da troca e da separação da comunidade 
e dos colegas que viveram esses dois anos com a gente, passei na minha primeira prova de 
título e virei uma especialista em Medicina de Família e Comunidade. E, no fim das con-
tas, fui para São Bernardo, município vizinho, para construir um novo projeto e plantar 
novamente as sementes de uma medicina de interesse social. 
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A única coisa 
que eu tinha 
era ser 
esforçado

AMAURY
FRAnCÊS

Meus avós maternos moravam numa cidade do interior do Pará chamada Baião. 
O pai do meu avô e mais dois irmãos tinham vindo do Líbano para Belém e 
foram um para cada cidade: Cametá, Baião e Tucuruí. Lá eles começaram a se 

desenvolver na área de comércio, mas, depois que meu avô nasceu, seu pai largou a famí-
lia e foi para outra cidade. Meus avós se conheceram em uma festa de igreja, mas a família 
da minha avó era muito tradicional e não queria o casamento, porque ele era pobre. Não 
que ela fosse rica, mas a gente sempre quer alguém melhor do que a gente, né? Então ela 
deu um chá de cansaço no vovô por muito tempo. Mas depois acho que ela se rendeu ao 
charme do libanês: começaram a namorar e se casaram. Tiveram dez filhos lá mesmo em 
Baião e saíram para Belém para dar estudo a eles. Vieram num barquinho e ficaram provi-
soriamente na casa do irmão do meu avô, bem próximo ao porto.

Eu nasci em Belém do Pará na terça-feira de carnaval de 1972. Minha mãe começou a sen-
tir a dor do parto quando ainda faltava uma semana para a data prevista, mas eu vim. Na 
época, o meu pai era cabo e eu nasci no Hospital da Aeronáutica de Belém. Eu tenho muito 
orgulho de falar que tudo o que eu sou hoje eu devo ao meu pai e à minha mãe. Os dois 
são professores de letras, mas o meu pai se aposentou muito cedo, ainda quando era da 
Aeronáutica, porque teve um acidente com a gasolina do avião que caiu no ouvido dele e 
ficou surdo, com mais ou menos 20% da audição. 

Ao centro, na formatura com os amigos 
Fernando e Gean, Belém, 1995
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minha estatura, e cheguei a ser do time da escola. Por incrível que pareça, jogava como 
atacante. Depois, já na universidade, fomos campeões do torneio interno. Naquela época, 
se eu pudesse não estudava, só fazia esporte. 

Eu morava a uns cinco quarteirões da baía. Então a gente fugia – eu, meu irmão e mais 
uma turma do bairro – para tomar banho de rio. Fugia mesmo porque, se a minha mãe me 
pegasse, eu estava ferrado. Umas vezes ela pegou e nunca mais esqueci: fiquei de castigo, 
levei couro... Mas o rio sempre esteve relacionado com a nossa infância. A gente ia muito 
para a praia do Mosqueiro, que fica a uns 30 minutos de Belém. É uma praia de rio que tem 
onda, você surfa igual onda de oceano.

Ao mesmo tempo em que cuidava da gente, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e 
de noite. Eu lembro que eu e o meu irmão íamos com ela para um colégio do governo às 
sete da noite, que ela ainda tinha que dar aula e não queria deixar a gente na rua. A gente 
ficava lá estudando enquanto ela dava aula e voltávamos de ônibus às 11 e 30 da noite. Mi-
nha mãe era muito aguerrida, nossa base foi ela. O exemplo mais importante que ela deu 
foi da crença religiosa. A gente acredita, sim, que tudo é devido à graça de Deus e acho que, 
devido a essa fé e aos ensinamentos dela, a gente vê que conseguiu melhorar na qualidade 
de fé cristã e da relação com os outros. Hoje, ela desenvolveu Parkinson e aquela senhora 
forte que era totalmente independente e nos provia de tudo depende muito da gente. Mas 
a gente tenta seguir o exemplo…

Meu avô tocava violão, que ele aprendeu no interior não sei como. Tocava muito Noel 
Rosa, Cartola, essa tipo de MPB antiga, bolero, bossa nova. Eu ouvia ele tocando e aquela 
música mexia comigo. Aí, de tanto ver, comecei a pegar o violão e a olhar o que ele tocava, 
comecei a ver como era a posição dos dedos e passei a tocar. Minha mãe viu que eu gostei e 
me colocou no Carlos Gomes, que é um conservatório de música. Lá, eu fiz violão popular, 
violão clássico e fui me divertindo com o violão. Eu não quis prosseguir no conservatório 
porque eu tinha medo de não passar no vestibular. Pensava “eu estou no conservatório, 
estou jogando vôlei, e aí eu vou para o convênio – como era chamado o último ano do 
colégio –, que horas eu vou estudar?”, mesmo não querendo estudar. E assim eu resolvi 
sair do conservatório e fiquei no vôlei e no convênio. 

Até cair a ficha do que aconteceu foram dez dias

Meu avô faleceu no ano em que eu me formei. Minha avó ficou até os 94 anos, era su-
perforte e superalegre, brincalhona. Era o meu xodó. E falo isso com orgulho, porque eu 
também era o xodó dela. Os meus outros irmãos e primos podem até ficar chateados, mas 
eu sei que era. E ela sempre foi muito agarrada, muito carinhosa, muito preocupada com 
a gente, aquela preocupação antiga: “Que horas você chega? Com quem você está? Por que 
você não ligou?”. Graças a Deus, eu tive isso.

A gente era muito livre na infância

Nossa família era muito humilde e até hoje eu penso: “Meu Deus, como eu cheguei até 
aqui? Eu não sei”. Meu avô vendia bombom na calçada e uns camburões de óleo, que ele 
pegava nas embarcações que chegavam. Minha avó não trabalhava porque cuidava dos fi-
lhos e nenhum deles trabalhou até os 18 anos, foram todos sustentados pelos pais. E meus 
avós eram muito empenhados em cuidar de nós, era fantástico! Meu avô me pegava na 
escola, dava banho no meu irmão enquanto minha avó me dava banho. Às vezes, a gente 
tem a visão de que o libanês é uma pessoa distante, mas ele era uma pessoa extremamente 
carinhosa, totalmente diferente do que se pensa.

Meu pai tinha o que ele ganhava da Aeronáutica – não sustentava três filhos – e nós 
moramos com os nossos avós até eu ter uns 12 anos. Era uma casa de madeira, simples, 
na Travessa Monte Alegre, Cidade Velha de Belém. O primeiro cômodo da casa era uma 
sala, onde tinha uma televisão preto-e-branco. Depois da sala, tinha uma varanda onde 
dormiam dois tios meus, tio Jorge e tio Oraci. No primeiro quarto dormiam três tias 
minhas: Maria Helena, Judith e Auxiliadora; no segundo, dormiam vovô Elias e vovó Ju-
dith. Aí tinha um terceiro quarto onde dormíamos eu, minha irmã, meu irmão, minha 
mãe, meu pai, e dormia uma tia com a gente que eu chamo de minha mãe de criação, 
porque ela cuidava de mim quando mamãe não estava. Ainda tinha mais um tio que 
dormia na transição da varanda para a sala, tio Najib. Depois mudamos para outra casa 
uns três quarteirões perto, mas era a mesma coisa, os mesmos tios, a mesma família, até 
que eles foram casando e foram saindo. Por fim, a gente se mudou e meus avós é que 
foram morar com a gente.

Era uma coisa muito carinhosa a relação da família. Tanto que esses tios que moravam 
com a gente eu não chamo de tios, eu chamo pelo nome como se fossem irmãos. Eu não 
tenho lembrança ruim da infância, só tinha medo de brigar na rua, então normalmente eu 
saía correndo. Dessa forma, a gente foi crescendo. Minha mãe e meu pai sempre fizeram 
o maior esforço do mundo para manter a gente em escola particular. Não por capricho, 
mas porque infelizmente a gente vive num país em que a educação privada é diferente da 
educação pública. Eu detestava estudar, e a minha mãe estava sempre me cobrando. Ela 
chegava tarde da noite e ia perguntar do meu dever de casa e sentar comigo para tirar dú-
vidas; e hoje eu me acho um fraco, porque não consigo fazer o mesmo com a minha filha. 
Mas a minha esposa faz. E eu ainda me pergunto: “Meu Deus, de onde minha mãe tirava 
tanta força?” Mas acho que não era força, era amor. É diferente.

A gente era muito livre na infância. A rua que eu morava era uma rua que dava condições 
para andar de bicicleta, jogar bola, brincar de pira-esconde, pira-cola, pira-pega, bandeiri-
nha. Na época junina a gente dançava muita quadrilha, os ensaios começavam três, quatro 
meses antes. E meu negócio era futebol, futebol e futebol. Empinava papagaio também, 
e depois de um tempo comecei a jogar voleibol. Me identifiquei com o esporte, apesar da 
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Por parte de pai, eu não cheguei a conhecer meu avô, conheci apenas minha avó Nair. Não 
tinha o contato tão grande como eu tive com meus avós maternos, mas toda vez que eu ia 
em sua casa ela me tratava com amor de avó. Quando as minhas duas avós ficaram doen-
tes e faleceram, eu já era médico. Minha avó paterna teve uma parada cardíaca em casa e 
me ligaram, eu saí correndo para encontrar com ela no hospital, eu que tentei ressuscitar... 
Foi duro, é uma situação que a gente não deseja para ninguém. Já a minha avó materna 
teve um edema agudo de pulmão. Eu estava no consultório e meu irmão me ligou: “Vovó 
está passando muito mal”. Foi a mesma coisa: saí correndo e encontrei com ela no hospi-
tal. Nessas situações, dá um branco que você não consegue nem se ver como médico nem 
como neto, você fica no meio da linha. Lógico, você pede ajuda de algum colega, mas o 
ente querido que está doente quer você do lado. 

Foram momentos extremamente desgastantes. A vovó, com 94 anos, falava: “Eu quero ir 
para casa, meu filho”. E eu respondia: “Vó, não dá pra ir, tem que ficar aqui”, e pedia para o 
colega que estava lá no hospital não entubar ela: “Não entuba, porque se entubar ela não 
vai resistir”, então ela ainda ficou na UTI mais dois meses e todo dia eu ia lá. Na mesma 
época, meu tio descobriu que as artérias do coração dele estavam todas entupidas, teve 
que fazer uma cirurgia de urgência no mesmo hospital e não resistiu. Mas antes ele foi 
para a UTI, ficou no leito de frente para minha avó e eu passando visita nos dois sem ela 
saber que ele estava ali. Ele morreu antes dela, só que era novo, era como um irmão para 
mim, então a sensação foi realmente muito desgastante. Até cair a ficha do que aconteceu 
foram dez dias.

Fiquei perambulando todo sujo de ovo pela cidade

Desde a oitava série, quando eu vi uma feira de anatomia, eu falei: “Nossa, é isso que eu 
quero de verdade”, e fiquei entusiasmado, mas não sabia que era medicina, sabia que era 
músculo, osso... O fato é que eu também nunca quis medicina, eu sempre quis ortopedia.

Minha mãe tinha medo que eu não passasse em medicina, porque ela me conhecia. “Meu 
filho, por que você não faz odonto? Odonto é mais tranquilo, você tem mais chance de 
passar”; “Mãe, eu quero fazer medicina e quero fazer na Federal”. Existiam duas faculdades 
nessa época em Belém: a Federal e a Estadual, mas eu nem me inscrevi na Estadual. Eu 
assumi um compromisso moral comigo, mas morria de medo de não passar. 

Na minha época de vestibular, não tinha internet, não tinha celular, então tudo que a gen-
te estudava era por livro mesmo, e eles eram muito caros. Então, eu ia estudar na casa do 
José Américo, um amigo que tinha melhores condições do que eu. A gente estudou junto 
da alfabetização ao último ano no colégio, fizemos vestibular para medicina, passamos, 
fizemos a mesma faculdade e estudamos até o último ano da faculdade. Hoje ele é endo-
crinologista e ainda convivemos muito.

Além do José Américo, esse grupo de estudo tinha a prima dele Sabrina e o Irineu, que era 
uma pessoa de inteligência diferenciada, pegava tudo muito rápido. O Zé também, supe-
rinteligente, e a Sabrina idem. Aí ficava eu lá, carente, precisando de ajuda. A única coisa 
que eu tinha era ser esforçado. Mas em redação eu tirei dez no vestibular, graças a minha 
mãe. E todos os quatro passaram; na nossa sala do colégio, de 32 alunos só três passaram 
em medicina e eu fui um deles. Foi a maior felicidade do mundo. Lembro que na hora do 
resultado eu estava em casa, no meu quarto, morrendo de medo, pensando no que ia ter 
que fazer se não passasse. Naquela época, o resultado saía no rádio e de repente eu ouvi 
meu nome. Aí eu saí abraçando os vizinhos, fui contar para os amigos, fiquei perambulan-
do todo sujo de ovo pela cidade. Foi uma sensação fantástica de realização, de orgulho, de 
dever cumprido, de ter feito minha mãe feliz. 

Já entrei na faculdade para fazer ortopedia

A sensação que eu tive na primeira semana de aula é que eu era a pessoa mais importante 
do mundo! Me senti com síndrome do super-homem: eu sou o cara, estou aqui, vou revo-
lucionar o mundo… Depois a ficha vai caindo e você entende que a humildade e o bom 
senso têm que falar primeiro do que tudo, que você ainda não sabe nada nem de teoria 
nem de prática, não sabe lidar com o paciente nem com o emocional de um ser humano, 
seja paciente, colega ou professor. Acho que isso é um amadurecimento contínuo. 

No primeiro ano, eu convivi praticamente com a mesma turma que eu passei no cursinho 
preparatório e depois nós fomos nos dispersando na faculdade, criando novos amigos, fa-
zendo novas amizades. Aí você começa a encontrar aquelas pessoas que se identificam um 
pouco mais com você. Dentro da faculdade, eu nunca estive na cabeça, entre os primeiros 
lugares; e nem entre os últimos, ficava ali no meio.

Um acontecimento importante foi quando uma turma descobriu que eu tocava violão e 
me convidou para tocar. Primeiro não era bem uma banda, a gente ia brincar de música na 
casa uns dos outros. Ensaiávamos todo sábado e num final de semana um amigo chamava 
outro amigo, depois o amigo do amigo chamava mais um, e foi chegando gente. Aí come-
çaram a convidar a gente para tocar em aniversário, festinhas, abertura de outros shows. A 
gente tocou na nossa formatura de 20 anos, na formatura da minha esposa, que foi um ano 
atrás, os convites vão surgindo. Hoje essa banda já tem de 13 para 14 anos; se chama Plan-
tão Extra, porque é só de médicos. Até hoje a gente toca em eventos e tudo o que a gente 
arrecada, a gente dá para instituições de caridade. Cada ano a gente abraça a causa de uma 
instituição. E acho que, por termos muitos amigos, onde a gente vai normalmente está 
lotado. Nós não somos profissionais, mas a gente não faz tão feio e tem coisas memoráveis 
de tão engraçadas. Um dia a gente foi tocar num bar na frente de uma praça e tinha uns 
mendigos que começaram a gostar da música e foram para o bar, um só de shorts, outro 
com blusa rasgada. A gente pensou: “Deixa eles, não estão fazendo mal nenhum”. Sei que 
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no meio da noite eles estavam tocando com a gente, fazendo backing vocal, um só de cueca, 
o outro só com blusa, a gente adorou.

Eu já entrei na faculdade para fazer ortopedia e passei a faculdade toda certo disso. Com 
uma semana na faculdade, eu comecei a estagiar em um pronto-socorro. Toda sexta-feira 
à noite, depois que acabava a faculdade, eu ia para lá e ficava a noite todinha. Vi de tudo lá 
dentro, pessoas serem maltratadas, pessoas serem bem tratadas, vi a carência do município, 
via ao mesmo tempo o município fazendo um esforço muito grande. Chegava a madrugada, 
começavam a aparecer os resultados da noite de sexta, então eu vi vários acidentes. Um deles 
eu não esqueço: um senhor que tinha se envolvido em briga. Na confusão deram uma ter-
çada nele e o braço foi amputado; ele chegou no pronto-socorro com o braço num saco. Eu 
fiquei umas duas semanas assustado com aquela cena, não conseguia pensar em mais nada. 

Também vi muita coisa boa no pronto-socorro, e um dos melhores acontecimentos desse 
meu estágio foi que eu e a Larissa, que é a minha esposa, começamos a namorar nessa 
época. Ela fazia o mesmo estágio na sexta-feira à noite e, um dia, deu umas dez e 30, a gente 
saiu para lanchar, com um grupo de sete ou oito pessoas. Quando eu vi, ela não resistiu a 
esse charme aqui e nós nos beijamos pela primeira vez.

Quando você é estudante, os médicos se mantêm meio distantes, mas teve um médico – que 
hoje é meu colega de profissão na ortopedia e eu tive o prazer de acompanhar – que é o dou-
tor Reginaldo Moura. Ele e o doutor João Batista. Os dois me tratavam com respeito e me en-
sinaram muito: como operar, como dar ponto, como atender paciente. Isso parece besteira, 
mas é a base de qualquer trabalho dentro da medicina, principalmente dentro da ortopedia.

Eu escolhi os livros

Quando acabei o curso, eu não tinha a visão de morar fora, mas passei na residência em Ri-
beirão Preto e tive que ir. Eu não sabia pagar uma luz, fazer um contrato, nem o que eu tinha 
que comprar para me alimentar, não sabia fazer nada, só estudava. Isso porque me achava 
um super-homem. E aí, na verdade, não o Super-Homem, mas a Mulher Maravilha de fato 
veio junto para me ajudar: minha mãe. Você imagina o que era uma professora de nível 
médio com três filhos passar um mês fora. E meu irmão mais velho também foi. Enquanto 
eu estava estudando na residência, que era tempo integral, eles faziam compras para mim, 
procuraram um apartamento perto do hospital em que eu estudava... E minha mãe com a 
maior dificuldade econômica! Se não fosse a ajuda dos meus tios e da minha mãe de criação, 
eu talvez não conseguisse. Os livros de medicina eram extremamente caros e eu me lembro 
bem da cena da minha mãe falando: “Meu filho, eu não posso comprar os seus livros e a 
sua cama ao mesmo tempo. Pode escolher”, e eu escolhi os livros. Aí comprei um colchão e 
pensei: “Preciso honrar minha mãe, mostrar que esse esforço dela realmente vale a pena; eu 
não posso desvirtuar o meu caminho, preciso estudar, preciso trabalhar”. E então, comecei 

a arrumar plantão para sobreviver. Eu morava em Ribeirão Preto, mas passei a trabalhar em 
cidades próximas: Mococa, Viradouro, Sertãozinho. Depois de um tempo, a minha tia me 
deu uma cama e eu coloquei o meu colchão em cima da cama. Eu tinha livros, uma cama, 
e ela me deu um aparelho três-em-um, que tocava rádio, fita-cassete e CD. Lembro que a La-
rissa, que era minha namorada, me deu um CD do Renato Russo cantando em italiano. Esse 
disco marcou esse primeiro ano de residência, porque eu chegava em casa, não tinha nada, 
não tinha televisão e nem outros discos: eu ficava ouvindo aquelas músicas em italiano e 
estudando. Mas, ao mesmo tempo, valorizando cada momento.

Um dia o pessoal da residência lembrou que ia começar o inverno, e eu acostumado com 
Belém, que quando está frio só está funcionado dois sois, o terceiro está desligado. Sei que 
de uma hora para outra chegou um frio horrível. Eu peguei um ônibus para o plantão em 
Viradouro e a janela do ônibus estava quebrada, era inverno. Fui duas horas pegando aque-
le frio – não tinha roupa de frio –, fui tremendo e o jaleco era fininho. Nesse dia eu chorei 
um pouco de revolta: “Poxa meu Deus, será que eu mereço estar passando por isso?” Na 
verdade, eu tinha que passar por isso, para valorizar a minha vida e tudo o que eu preten-
dia. E isso só me deu mais força para estudar. Eu realmente passei a residência estudando. 
No primeiro ano da residência, existe um teste chama Taro [Teste de Avaliação Regional 
de Ortopedia], e eu consegui uma nota muito boa, equivalente aos estudantes de terceiro 
ano. Isso me animou, animou os chefes, me valorizou e me estimulou a estudar cada vez 
mais. Eu me encontrei na ortopedia.

Eu falava todo dia pelo telefone com os meus pais e com a Larissa e, nas férias, ia para 
Belém. Ela conseguiu ir três vezes a Ribeirão durante o primeiro ano, o que me ajudou 
muito. Depois, no outro ano ela chegou para fazer residência também. Aí foi só felicidade, 
vivemos muito bem em Ribeirão e desde lá moramos juntos. 

Começava os estudos às cinco da manhã

Nós passamos três anos em Ribeirão e, quando eu estava acabando a residência de ortope-
dia, acho que um dos meus chefes, que era o Fernando, reconheceu todo o meu esforço e 
me apresentou para um ortopedista da [Faculdade de Ciências Médicas da] Santa Casa de 
São Paulo, o doutor Cláudio Santini. Ele me convidou para passar um mês em São Paulo 
e aí eu vi o outro lado da profissão, de uma ortopedia com mais estrutura, num hospital 
que funcionava de uma forma magnífica. O doutor Cláudio é especialista em ortopedia 
pediátrica e, por dois anos, cursei a especialização em ortopedia pediátrica com ele. Aí, 
um amigo meu da Santa Casa falou: “Você podia tentar fazer um fellow nos Estados Uni-
dos, tem um ortopedista pediátrico muito forte lá” – a gente estudava pelos livros dele. Eu 
mandei uma carta para ele e depois de uns 15 dias chegou a resposta: tinha sido aceito. E 
dá-lhe estudar inglês por um ano, me preparando para essa experiência. 
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Quando cheguei no aeroporto do Texas, um senhor estava me esperando com um pedaci-
nho de papel escrito “Doutor Brito”. Quando eu olhei direito, era o próprio Dr. Wilkes me 
apanhando no aeroporto. Ele não tinha essa obrigação, mas fez questão, e logo falou: “Você 
deve estar com fome”, e me deu um sanduíche feito por ele. Ele era fantástico, superagradá-
vel e um homem de ferro para trabalhar. A gente começava os estudos às cinco da manhã, 
tinha reunião clínica de cinco às seis, passava visita de seis às sete e ia para a cirurgia depois 
da visita. Ele operava com uma simplicidade incrível e fazia sanduíche para todos nós. Nes-
sa época ele estava aprendendo espanhol e, mesmo sem saber, a gente entende espanhol, 
né. Ele adorava conversar para treinar a língua e a gente ficou muito amigos. 

Aos sábados a gente trabalhava no México, que ficava muito perto. Saía do Texas para 
atender e operar crianças lá. Foi um período muito bom. Fora a técnica dele, que é excep-
cional. E o amor pelo trabalho, porque ele não precisava mais trabalhar, mas ele trabalha-
va de uma forma incansável. Ele tinha uma relação incrível com as crianças, andava pas-
sando visita com um saco de brinquedos, parava para ver uma criança e colocava aquilo 
tudo para ela brincar. Acabava a visita, tirava os brinquedos e levava para a próxima.

Nós somos de Belém, então decidimos voltar

Em São Paulo, eu já estava contratado pela Santa Casa, ainda não tinha filhos e a minha 
esposa estava lá comigo, uma situação muito favorável. Mas nós somos de Belém, então 
decidimos voltar. Acho que foi a melhor escolha – apesar de eu gostar muito de São Paulo 
–, porque a gente conseguiu ficar perto da família, e quando eu voltei fui super bem rece-
bido. Hoje eu sou professor também. Fiz um concurso na Universidade em que eram seis 
candidatos concorrendo; tinha só uma vaga e eu passei. E me encontrei como docente, 
me identifiquei muito com os alunos. Tive o privilégio de, três vezes, ser convidado para 
ser o paraninfo da turma na formatura. Isso me enche de orgulho pessoal, me dá aquela 
vontade de continuar, de ser uma boa pessoa, de tentar ajudar eles mesmo. Agora tenho 
o sonho de dar aula para as minhas filhas, porque as duas dizem que vão fazer medicina.

Meu maior desafio atualmente é conseguir que as minhas crianças especiais sejam bem 
atendidas não só na parte médica, mas também na área social e na educação. No entor-
no de Belém existem vários municípios em que o único transporte é o barco, às vezes 
demora dois, três dias para elas chegarem. E, se Belém é precário em educação e saúde, 
imagine o município dessa criança. Tudo é mais difícil para ela: o mínimo que você faz 
– o que para você pode não parecer nada –, é um salto fantástico na vida dessa criança 
e de seus pais. Você vê pela gratidão com que eles te recebem. Às vezes, você não cura, 
mas você participa do problema e tenta ajudar, e isso já faz a diferença. São crianças ex-
tremamente batalhadoras, os pais também. Eu queria incluir elas em tudo. A palavra 
inclusão já é uma palavra ruim, porque para você incluir, eles já estão excluídos, mas 
se nós conseguíssemos garantir a elas essas três bases estruturais, a nossa medicina iria 

melhorar muito.

Belém tem os mesmos problemas de outras cidades grandes, mas às vezes não tem a mes-
ma estrutura. Existem doenças que hoje eu não consigo resolver em Belém por falta de 
estrutura de hospital. A gente acaba tendo que arcar com as consequências e lidar com 
essa realidade. Eu fico arrasado porque às vezes não tem um aparelho com o qual prova-
velmente certa situação não ocorreria. Uma vez eu fui operar uma coisa simples, o pé tor-
to de um menino e, acabando a cirurgia, eu precisava de gesso. Pedi o gesso no hospital e 
não tinha. E a criança lá, anestesiada e sem gesso. Resumindo, tive que pedir para um rapaz 
pegar o meu carro e ir comprar o gesso para poder imobilizar o paciente. São realidades 
que estressam a gente; às vezes tem um material extremamente caro, mas falta o básico.

É muito amor, é muito mãe

Na ortopedia pediátrica, você tem que ter empatia com as crianças. E tem que entender 
que o mundo que você vai ver nem sempre é azul. Você vai lidar com crianças doentes, 
com deficiência, com necessidades especiais, crianças que vivem uma realidade totalmen-
te diferente da de outras crianças. É difícil, mas é um mundo de que eu não quero sair.

Lembro de uma história de quando eu fazia ambulatório no Hospital Universitário em 
Belém. Eu trabalhava de oito ao meio-dia e toda vez uma mãe chegava à uma e meia, duas 
horas, já no horário da tarde. Na quarta vez que isso aconteceu, estava em um dia estressa-
do e falei com ela: “Mãe, eu atendo de oito ao meio-dia e você sempre chega atrasada. Eu 
sei que seu filho é especial, mas todas as outras mães conseguem chegar, porque você não 
vem no horário? Eu tenho que dar aula à tarde, não posso ficar atendendo”, e ela falou: 
“Doutor, sabe o que é, eu saio de Icoaraci – que é um bairro de Belém – e demora para 
chegar aqui com o meu filho”, e o filho dela tinha uns seis anos. Aí, eu falei: “Olha, de carro 
de Icoaraci para a Universidade dá uns 30 minutos, de ônibus vamos colocar um tráfico 
muito ruim, a senhora vai demorar uma hora e meia. A senhora saindo às seis, sete horas 
da manhã, não justifica chegar esse horário”; “Doutor, é que eu não tenho dinheiro nem 
para o ônibus, eu venho à pé com o meu filho.” 

Esse foi um choque para mim, eu fiquei com a cara no chão, pedi desculpas, era só o que 
eu tinha para falar para a senhora. Você imagina ir à pé com um filho especial no colo 
para um hospital universitário que fica a 20 quilômetros de distância. É muito amor, é 
muito mãe. E em nenhum momento ela quis se vangloriar disso, contou só porque eu 
fui perguntar. Então, não tem poder mais forte do que a humildade e do que o amor, eu 
não consigo ver alguém fazer medicina sem humildade e sem amor. A parte técnica é 
extremamente importante, mas é uma consequência do resto. Depois, conversamos com 
a assistente social, e conseguimos resolver a vida dela, ajudar a chegar no horário, isso era 
mais do que uma obrigação nossa.
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A gente 
não é
 invencível

ROSIANE 
MATTAR

Meu pai se chamava Rames Mattar e era um típico médico do interior. Ele se for-
mou no Rio de Janeiro, mas logo voltou para Cambará, pequena cidade para-
naense de onde tinha saído e onde passei a infância. Ele era o diretor da Santa 

Casa local, mas tinha também um consultório na nossa casa, e era maravilhoso ver meu 
pai trabalhando. Ele era aquele médico que operava, fazia clínica, pediatria. Vinha a char-
rete buscá-lo para fazer parto nas fazendas ou na roça e depois ele ganhava saco de batata, 
peixe, fruta... Então ficou essa lembrança de que as pessoas admiravam muito meu pai. Eu 
sempre quis ser médica, muito por influência dele. 

Como todo bom libanês, meu avô paterno tinha uma loja que vendia de tudo em Cambará. 
Minha mãe foi passar um carnaval lá por conta do meu tio Benigno, que trabalhava com 
café e morava na cidade, que fica em uma zona cafeeira. Meu pai na ocasião era noivo de 
uma libanesa, porque os casamentos na família dele eram muito arranjados, como era 
tradição das famílias árabes. Mas aí eles se conheceram, meu pai largou a ex-noiva e ficou 
com a minha mãe. Foi um problema, mas minha mãe era muito simpática e acabou dando 
tudo certo. Ela era muito bonita também: é caiçara nascida em Ilhabela e descendente de 
franceses, tanto que era bem ruiva.

Na formatura, em 
São Paulo, 1976
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fui para o Pereira Barreto e para o Anhanguera, duas escolas públicas. O científico eu fiz no 
Colégio de Aplicação da USP [Universidade de São Paulo], que era bem difícil de conseguir 
entrar e tinha professores da Universidade dando aula. Era a época da ditadura, então num 
dia você tinha aula, no outro aquele professor desaparecia. Eu lembro particularmente de 
uma professora de história, a Suzana, que dava aula superbem e sumiu. Ou eles fugiam ou 
eram presos. Mas era um excelente colégio, tanto que eu fiz os três anos do científico lá, 
com cursinho junto no terceiro, e entrei direto na faculdade, fiz um vestibular só.

Éramos 120 alunos e apenas 19 mulheres

A família do meu pai era muito machista. Quando eu fui fazer vestibular, tinha eu e o 
Paulo Roberto, um primo meu que estava fazendo pela segunda vez. E o meu tio Nabib 
falou pra mim: “Ele não entrou no ano passado porque é muito difícil, e você quer fazer 
medicina, mulher. Se eu fosse você, pensava muito, porque sua chance é praticamente 
zero”. Aí eu entrei na Escola Paulista de Medicina e o Paulo Roberto não entrou outra 
vez. E, no fim, quando esse meu tio ficou doente, fui eu que cuidei dele... Mesmo meu 
pai tinha um pouco desse pensamento, tanto que meu irmão sempre foi o suprassumo, o 
prediletíssimo dentro da família, porque era homem. Mas minha mãe sempre me ajudou 
bastante nisso, e como eu fui muito esforçada a vida toda, deu tudo certo.

Quando eu entrei na faculdade, meu pai dava plantão no Franco da Rocha e eu ia muito 
junto com ele para aprender a atender, a operar. Isso era muito bacana. Não me lembro 
com grandes saudades da época da faculdade. Eu gostava de estudar, gostava de medicina, 
mas tive mais amigos na época da residência. Não parece, mas eu sou muito tímida. Então, 
se eu chego como Rosiane num lugar, não consigo me abrir muito; mas se chegar como a 
doutora Rosiane ou a professora, consigo me posicionar melhor.

Meu pai foi um médico pobre, porque ele ganhava batata, mas não ganhava dinheiro. 
Ele teve condições de nos proporcionar uma boa educação e ponto final. Durante toda a 
minha vida eu nunca viajei, férias para mim era um tédio. Eu não tinha conhecido mais 
do que Rio de Janeiro, Santos, Curitiba e Cambará. E Caraguatatuba, porque o meu pai 
tinha um amigo lá com quem a gente passou uns dias. 

Comecei a trabalhar no quinto ano da faculdade; já era monitora da obstetrícia e consegui 
esse trabalho na Casa Maternal Leonor Mendes de Barros, que era uma maternidade com 
grande número de partos. Lá tinha quartanista, quintanista, sextanista, residente e tinha o 
chefe de plantão. Foi o meu primeiro contato com paciente e acho que foi dali que resolvi 
fazer obstetrícia. Porque no começo, o que eu queria era ser neurocirurgiã, inspirada por 
um escritor chamado A. J. Cronin. Ele era um médico que virou romancista e tem vários 
livros relacionados à medicina: Cidadela, Anos de tormenta, Anos de ternura. Em Noites de 
vigília, ele conta a história de um neurocirurgião que era o máximo, o Bob Prescott. Ele 

Em Cambará, morávamos em uma casa de esquina com duas entradas, uma para o 
consultório do meu pai e outra para a casa em si. Lembro de uma cozinha grande, uma 
sala grande, um jardim com roseiras, um quintal com uma mangueira maravilhosa, 
galinheiro... Era casa de interior mesmo. A divisão de tarefas era minha mãe fazer tudo e a 
única obrigação que a gente tinha era ler e estudar. Minha mãe dizia: “Filha, não entra na 
cozinha que você vai estragar suas mãos”. E até hoje eu não sei fazer nada, não sei passar 
roupa, lavar roupa, cozinhar. Acho que eu varri algum lugar umas dez vezes na vida. E 
também fui criada sem nunca levar um tapa. Eu lembro apenas de uma vez que meu pai 
encostou a mão em mim, não podia nem se dizer que aquilo foi um tapa, e depois ele 
chorou a tarde inteira porque tinha feito isso. Foi uma criação bem light para a época.

Foi duro vir para São Paulo, onde eu era apenas mais uma

Enquanto eu morava em Cambará, minhas duas avós já moravam em São Paulo. 
Quando a gente vinha, ficava com minha avó Sinhá, mãe da minha mãe, mas tínhamos 
o hábito de todo domingo ia ver a vó Wádia, mãe do meu pai. Os avôs homens eu não 
cheguei a conhecer, mas a vó Sinhá, que ficou viúva muito cedo, tinha outro marido, 
o Carlos, meu avô de consideração que a gente chamava de padrinho. As festas de 
Natal e fim de ano eram divididas entre as duas famílias. Uma era aquela casa libanesa 
mesmo, a mesa enorme com tudo o que você possa pensar, charuto de folha de uva – 
que minha vó sabia que eu amava e punha na minha frente –, coalhada, quibe, esfirra, 
quibe libanês, esse tipo de coisa. Na outra também, tinha uma família muito presente 
e se serviam uns 20 pratos diferentes, algo difícil de imaginar. Eu lembro que a minha 
avó fazia uma salada de vagem que era maravilhosa! Ela também gostava de fazer 
frango com molho, tainha...

Quando eu tinha uns sete anos, eu e minha irmã viemos para São Paulo, porque o estudo 
em Cambará era muito ruim. Moramos um tempo com a minha avó Sinhá em sua casa na 
Lapa, na Rua Afonso Sardinha, e dois anos depois, meus pais vieram também. A mudança 
foi bem traumática para mim. Em Cambará, eu estudava em um colégio de freiras e me 
destacava muito, mas a base era fraca e eu tive muita dificuldade na nova escola; foi duro 
sair desse lugar em que era a melhor, conhecida, meu pai era maravilhoso, admirado, e 
vir para São Paulo onde eu era apenas mais uma. Se você vir as fotos, quando eu estava 
em Cambará era uma criança normal; um ano depois, na foto da minha comunhão, já era 
uma criança obesa. E lembro também de me sentir muito presa. Porque em Cambará eu 
chegava da escola, fazia lição e ia para a rua. Brincava a tarde inteira de esguicho, de guerra 
de mamona, de pega-pega, de ir para o rio. Quando cheguei em São Paulo, eu morava com 
duas pessoas de idade que me amavam, porém era portão trancado.

Em São Paulo, eu demorei dois, três anos para conseguir me colocar novamente como 
uma boa aluna. Primeiro estudei no Campos Sales, que era um colégio particular. Depois 
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consertava tudo. Eu, adolescente, romântica, depois que li aquele livro, falei: “Pronto, 
já sei o que eu quero fazer, quero ser neurocirurgiã”. Depois, entendi melhor o que era 
neurocirurgia e vi que conserta pouco, na verdade.

Na minha turma éramos 120 alunos e apenas 19 mulheres, um contexto bem diferente de 
agora. Quando me formei, se fazia exame para a residência em cirurgia geral, e fui a única 
mulher que passou. No primeiro ano, passávamos por diversas áreas: vascular, ortopedia, 
gastro, pronto-socorro, e, quando eu cheguei na ortopedia para dar plantão, o Geraldo, que 
fazia o gesso, falou pra mim: “Vou arrumar a cama de gesso para a senhora dormir, porque 
se for para o quarto com os outros médicos, eles vão ficar constrangidos”. E eu dormi 40 
noites na cama de gesso. Se fosse hoje em dia, eu falaria: “Eu quero que eles se danem!”, mas 
naquela época não era assim. E eu já tinha muito conhecimento na obstetrícia, tinha feito 
monitoria, tinha feito maternidade, as pessoas gostavam muito de mim. Do R1 (primeiro 
ano de residência) para o R2, se você tivesse sido bem classificada, você escolhia a área. 
Éramos 16 no R1 e passávamos a ser 12 no R2, porque não tinha bolsa para todo mundo. 
Então, quando passou o primeiro ano, eu resolvi fazer ginecologia e obstetrícia (GO).

Nesse segundo ano, como eu fui a única residente de GO e todo mundo achava que eu 
já sabia bastante, ninguém me ensinava muito e eu tive que ir resolvendo as coisas sem 
orientação nem muita prática. A carga de plantão da residência era muito pesada, muito 
mais do que hoje em dia; o plantão em vascular era de 36 horas de trabalho por 12 de 
descanso. E nos fins de semana, um domingo sim, um domingo não, eu dava plantão para 
ganhar dinheiro. Foi um ano muito sacrificado e, quando chegou em setembro, outubro, 
eu não tive maturidade de entender que isso era um período da vida que ia passar. Eu 
estava exausta e infeliz. 

Um dia teve um caso grave na obstetrícia, eu desci para tomar um café e encontrei o Zé 
Miguel, um superamigo meu do R1 que fazia cirurgia plástica, e ele me falou: “Boba, vem 
fazer plástica, é muito mais tranquilo”. E eu, cheia que estava da obstetrícia, resolvi mudar 
e fui fazer três anos de cirurgia plástica. Foi muito bom, não me arrependo, porque eu 
entendi melhor as mulheres e toda a relação com a beleza – eu opero melhor hoje em 
dia porque fiz cirurgia plástica –, e adorava trabalhar com o Zé Miguel. Só que no fim 
do ano ele teve uma morte inesperada, aos 31 anos. Nos dois anos seguintes eu segui ali 
por inércia, mas não estava realmente feliz. Então, quando acabei a especialidade, fui na 
obstetrícia e pedi para voltar, comecei uma pós-graduação e fiquei para sempre.

Escolhi duas profissões 

Eu sempre falo que sou uma pessoa muito feliz porque escolhi duas profissões: uma é 
ser obstetra, que tem um certo estresse, de vez em quando nem tudo dá certo, mas na 
maioria das vezes você traz uma criança para o mundo, isso é muito legal. Eu sempre 

conto que eu fiz os dois partos de uma moça que era enfermeira na Maternidade ProMatre, 
depois ela foi morar em outra cidade e eu não tive mais contato. Aí, um dia, eu recebo um 
e-mail dela: “Rosiane, achei seu e-mail no Lattes e estou te escrevendo para contar que o 
Fábio, que você ajudou a nascer, agora é calouro de medicina na Unicamp [Universidade 
Estadual de Campinas]”, e embaixo duas fotos: eu segurando o Fábio quando ele nasceu e 
ele careca, pintado, entrando na faculdade. 

A outra profissão é ser professora. Eu achava inicialmente que não tinha essa vocação, 
mas aí você está numa residência, eles te pedem para ensinar para um, para outro, você 
vai dar uma aula prática e começa a ver que gosta daquilo. Às vezes, você pega um aluno 
que não sabe nada e começa a ensinar isso, aquilo, ensina a operar. De repente você vai 
a uma maternidade fazer um parto e ele está fazendo outro na sala ao lado. Ou vai a um 
congresso e está numa mesa com um cara que foi seu aluno, dando aula em igualdade de 
condições, às vezes até melhor do que você. Você vê nascer um médico, você vê nascer 
um professor. E você vê nascer uma criança. Então eu me sinto totalmente realizada 
em termos profissionais, e acho que fiz escolhas certas. Passado tanto tempo, lógico que 
fico cansada do estresse, de uma série de coisas, mas ainda hoje muitas vezes me pego 
emocionada, com lágrima nos olhos.

Os pacientes do meu consultório são hoje 60, 70% de médicas ou esposas de médicos, 
pessoas que vêm porque eu dou aula. Então o relacionamento é muito chegado, o que é 
muito bom. Um drama atual é essa história do parto humanizado; quando eu escuto falar 
disso já fico arrepiada. Se eu não gostasse de gente eu não tinha feito medicina. E então se 
considera que até anos atrás a gente fazia o quê, parto desumano? Não tem a menor razão 
de ser. Como em todas as profissões, tem gente legal e tem gente que não é, mas a maioria 
dos médicos é muito profissional. Agora na obstetrícia se estabeleceu essa relação, mas eu 
continuo fazendo o que eu sempre fiz, não estou mudando nada. Porque eu acho que o que 
eu fazia estava certo, continuo tentando fazer o que é certo e ponto final. E tento ensinar 
para os alunos a mesma coisa.

Agora, a postura profissional do médico é realmente um quesito fundamental, que eu 
chamo muito a atenção, às vezes em coisas simples. Por exemplo, eu ensino a cobrir a 
paciente, a dar a mão pra ela sentar por conta da barriga grande, a chamá-la pelo nome, 
a brincar com ela e tentar tranquilizá-la. O médico tem que tomar certos cuidados 
com como se apresenta também. Por exemplo, às vezes eu vejo uma residente com 
a calça jeans furada. Está na moda, é bonitinho, mas não para usar no hospital. Você 
vai ao médico, vai esperar que ele tenha uma postura, que ele esteja limpo, asseado, 
com as mãos limpas, com o sapato limpo. Acho que faz parte da posição do médico. E 
a gente também nunca sabe quando vai ser chamado. Quando eu tinha uma personal 
trainer, sempre levava uma roupa no porta-malas, porque imagine estar correndo, 
suado, te telefonam com uma urgência e você tem que sair correndo. Você vai entrar 
no Hospital Albert Einstein de roupa de corrida? O médico tem que pensar em tudo.
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A obstetrícia é um pouco sacrificada nesse aspecto, não tem horário, não tem dia, 
não tem hora. Isso cansa um pouco. Você é chamada no cinema, no teatro, no 
casamento, na festa. Tive vários casos assim, nesses anos todos. No casamento da 
minha prima eu estava entrando na igreja quando tocou o telefone: “Sua paciente 
está com seis centímetros de dilatação”. Eu só virei e fui embora. Na livre-docência do 
meu irmão, a gente estava na maior expectativa, mas, mal começou o jantar com um 
bufê maravilhoso do Charlô, eu tive que sair. Acho até que isso um dia talvez mude 
– porque é muito complicado, principalmente na obstetrícia – para um esquema de 
plantão, ou de um grupo, cada um com seu dia, que seria uma forma mais inteligente 
de trabalhar. A gente não é invencível, não sei se um dia eu vou estar doente, não vou 
poder atender, então trabalho com outras pessoas que, se eu não estiver, vão atender, 
mas é um compromisso, a maioria das pacientes espera que eu esteja lá, e eu também!

Quando chega a hora do parto, a gente não pensa muito. Em geral a gente toca música, 
a gente canta enquanto está na assistência e quando vai chegando no fim a gente fala: 
"Vem, Fulano, vem". E é gostoso. Não sei te explicar, é muito bom. Eu acho que na verdade 
também depende de como os pais recebem a criança, mas em geral é muito emocionante. 
Tem alguns que são muito, muito, muito emocionantes. Quando eu era mais jovem, eu ia 
fazer parto e achava light. Anos depois, eu vou pensando: “Ai, tomara que dê tudo certo”. 
Vou escutando uma música legal, me concentrando e pensando que tenho que tomar 
todos os cuidados. Hoje eu sei que algumas coisas de errado podem acontecer.

Punha ele no colo com aqueles fios e a gente dançava pelo quarto

Meu pai era o médico da família inteira. Como eu sou solteira e sempre morei com meus 
pais, essa missão passou para mim. Então, tudo o que acontece, as pessoas me procuram. 
Mais do que obstetra, eu sempre fui a médica que ajudei e tratei de todo mundo. Mas eu 
tive uma passagem muito difícil na minha vida: eu tenho uma ligação muito grande com 
os filhos da minha irmã, eram quase como uma segunda família minha, senão a primeira. 
São como meus filhos: o Erich, a Ingrid e a Karen. Quando eu estava fazendo o pré-natal da 
esposa do Erich, meu sobrinho mais velho, eu falei: “Erich, eu fico muito emocionada de 
ver o Thomas no ultrassom, você me permite chamar uma colega?”. Parece que eu estava 
adivinhando. Aí eles foram para a Alemanha; com 25 semanas estavam lá e rompeu a 
bolsa. Eu comecei a chorar naquele dia e choro até hoje, porque quando ela me ligou, eu 
tive certeza que era bolsa rota e sabia a desgraça que ia vir pela frente. Falei: “Pega um avião 
e vem embora”. Na chegada deles, essa amiga que eu tinha conversado assumiu, porque 
eu não tinha mais condições de ser médica. E o Thomas nasceu com 25 semanas, um caso 
prematuro muito grave. 

Foram seis meses de UTI, traqueostomia, gastrostomia, uma hipotonia que a gente até 
hoje não sabe bem por quê. E, quando saiu do hospital, o Tô veio para a minha casa, porque 

os pais moravam em Andradina. Eu fiz um quarto para ele, com homecare, aparelhos, e 
dei meu quarto para o Erich e para a Katilça. Ele ficou um ano comigo e foi a primeira 
criança com quem eu convivi mais intensamente. Todas as manhãs eu acordava antes de 
vir trabalhar, punha ele no colo com aqueles fios e a gente dançava pelo quarto. O Thomas 
está com nove anos e nós estamos lutando por ele até hoje. Mas, apesar de tudo, eu olho 
para ele e vejo, no futuro, um homem feliz. Enquanto isso não acontecer, acho que eu não 
vou sossegar. Eu falo para ele: “Você sabe que eu te amo de paixão?”, e ele responde: “Eu sei, 
tia Rosi, você faz tudo o que eu quero”.

Para mim foi muito sofrida essa história. Eu tive uma crise muito grande com a obstetrícia, 
passei a não gostar de fazer parto. Depois dele, não quis atender mais ninguém da família. 
Quando a minha sobrinha Ingrid teve filho, foi numa outra obstetra. Tatiana, também. 
Mas os partos delas não foram muito bons. A Katilça também teve outro filho, o Matias, 
que também foi com outro médico. Mas passou um tempo, a esposa do Tiago ficou 
grávida,  ele veio e falou: “Tia, eu vou entender que você não queira fazer o parto, mas 
eu confio é em você e queria muito que você fizesse o parto da Aline”. E então eu pensei: 
“Nossa, eu preciso encerrar essa história, eu mereço encerrar isso”. E aí eu voltei a atender 
todo mundo. Acho que eu fiquei de bem com a obstetrícia outra vez.
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Minha 
vida acontecia 
em um raio 
de 200 
metros

JOSÉ 
CARLOS TRUZZI

Eu sou de Garça, pequena cidade no interior de São Paulo, onde mora minha mãe. 
Meu pai, já falecido, trabalhava com contabilidade no departamento pessoal de 
um escritório, mas foi gerente de cinema durante muito tempo. Essa atividade 

tinha um vínculo familiar com a primeira esposa dele, que faleceu cedo. Os pais dela 
eram os proprietários do cinema de Garça, um dos primeiros cinemas do estado fora da 
capital. E meu pai trabalhou em cinemas de outras cidades também. Aliás, ele conheceu 
minha mãe no cinema; foi onde surgiu a primeira paquera.

No interior, além do pôster dos filmes, tinha uns painéis que ficavam expostos pela cida-
de com o nome do filme que ia passar, horário da sessão e algum chamariz a mais. Meu 
pai era quem escrevia esses outdoors. Ele tinha uma caligrafia muito bonita, fazia umas 
letras diferentes. E quando ele ia ao cinema para fazer esses cartazes eu acabava indo 
junto. Eu cresci dentro do cinema, tinha acesso livre, não pagava entrada e assistia tudo 
quanto era filme. Teve filmes que eu assisti cinco vezes nos cinco dias que passou. Acho 
que por isso até hoje eu sou aficionado por cinema. Meus dois irmãos mais velhos, do 
primeiro casamento do meu pai, acabaram seguindo nessa área. Minha irmã é Secretá-
ria Municipal de Cultura de Garça e meu irmão mora em Oslo, na Noruega, e também 
trabalha com a parte cultural.

No casamento com a esposa 
Elaine, São Paulo, 1993
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Paulo uma semana, foi a primeira vez que eu fui a um shopping, fui ao Aeroporto de 
Congonhas para ver os aviões pousando e decolando. Tudo era novidade.

Eu já tinha andado de avião uma vez. Tinha um vizinho que era um grande amigo meu 
e eu tinha um convívio muito grande com a família dele. Depois o pai dele acabou vi-
rando o meu padrinho de crisma, e eu enchi tanto a paciência desse “tio” que ele alugou 
um avião teco-teco e a gente voou por cima da cidade, uma volta de uns 15 minutos. Foi 
um marco fantástico.

Eu só estudava, não fazia mais absolutamente nada em Bauru

Na minha família não tem nenhum médico, mas desde pequeno eu decidi que ia ser 
médico, não tinha segunda opção. Os presentes eram só no dia das crianças, Natal e ani-
versário. Eu passava nas poucas lojas que tinha na cidade e ficava cultivando, desejava 
um determinado brinquedo por meses a fio. Dava todos os indícios de que eu queria 
aquele presente, mas ficava aquela surpresa até o dia. E uma vez eu escolhi ganhar um 
estojinho de medicina de brinquedo, com estetoscópio, seringa: uma maletinha. 

Não sei bem de onde veio esse interesse pela medicina. Acho que eu admirava os mé-
dicos que cuidavam de mim quando eu era pequeno, os generalistas, os clínicos gerais 
da minha cidade. Tinha poucos médicos lá e até o conceito de especialista era vago. Eu 
lembro que tinha uma clínica com três médicos, dois eram irmãos. Depois, tinha um 
pediatra em que fui umas poucas vezes, tinha um cirurgião geral que era bem admirado, 
um anestesista, um oftalmologista, um ortopedista que chegou depois, e só. 

Com o tempo, eu fui criando o conceito de que eu tinha que fazer uma faculdade em São 
Paulo. Na época tinha bem menos faculdades de medicina que hoje. Em Marília tinha 
uma particular, agora acho que virou Unesp. Tinha Botucatu que não era tão próximo, 
e era difícil a viagem de Garça para lá. O resto era São Paulo, ninguém nem conhecia 
outros lugares.

No primeiro grau, eu fazia parte de um grupo de garotos que eram bem estudiosos. Tal-
vez não fosse o melhor, mas era um dos melhores alunos, e isso seguiu até o segundo 
grau, atual ensino médio. Nessa época, o irmão de um amigo que estudou comigo e era 
uns dois anos mais velho passou na Fuvest [exame da Fundação Universitária para o 
Vestibular]. Ele tinha seguido um percurso de aprovação no vestibular muito bem suce-
dido e virou quase um ídolo para mim, porque aquilo era algo distante da maior parte 
das pessoas em Garça. Então eu tentei acompanhar a mesma linha dele. Quando eu fui 
do primeiro para o segundo ano do ensino médio, abriu um colégio na cidade com um 
sistema de ensino desses já prontos, empacotados, que se chamava Equipe Vestibulares. 
Eu estudava num colégio público e fui atrás desse colégio. O salário do meu pai era pe-

O avô do meu pai era italiano, veio para o Brasil no final do século XIX e acabou se insta-
lando no interior. Já minha mãe tem ascendência espanhola, os pais dela vieram para o 
Brasil em torno de 1914 por causa de conflitos que havia na Espanha e meu avô foi traba-
lhar na lavoura de café. Depois de muito tempo, montou um armazém, uma loja de coisas 
gerais, e adquiriu também uma propriedade rural, que minha mãe cuidava junto com o 
irmão dela, que já faleceu. Meu tio ficava lá tratando com os funcionários, acompanhando 
a lavoura, e minha mãe fazia a parte administrativa e bancária. Eu ia nesse sítio com muita 
regularidade. Não era uma área de lazer especificamente, era plantio de café, mas eu ado-
rava. Lembro que tinha um pomar espetacular e todas aquelas coisas da roça.

Foi a primeira vez que eu vi o mar

Eu brincava de tudo que moleque brinca: carrinho de rolimã, queimada, esconde-escon-
de. E jogava bola, apesar que nunca ter jogado bem. Meu pai jogava bem futebol, tinha 
caligrafia boa, já eu sempre joguei mal e minha letra é horrível. Também lembro do 
primeiro contato com o tataravô do videogame, um negócio que se chamava Telejogo. 
Era meio ridículo, você virava dois botõezinhos e ficava rodando dois negocinhos para 
bater uma bolinha como se estivesse jogando tênis ou futebol. Além disso, sempre gos-
tei de correr e quando estava ali pela sexta série comecei a jogar vôlei.

Minha vida acontecia em um raio de 200 metros no centro de Garça. De manhã, ia para 
o colégio e, quando voltava, meu pai tinha voltado do escritório, depois minha irmã 
mais nova chegava do colégio, sentava todo mundo e almoçava junto. Também jan-
távamos todos juntos. À noite, geralmente, eu ia na casa dos meus avós com a minha 
mãe e meu pai saía para tomar café num bar com amigos. Nas férias também não tinha 
muita coisa. As viagens mais longas que eu me lembro de ter feito foram até Tupã, onde 
morava a família do meu pai. Eu gostava muito de ir na casa dos meus tios mas para 
mim parecia uma distância gigantesca, a gente ia de ônibus ou de trem, demorava pra 
caramba. Só quando eu fui a última vez a Tupã percebi como era próximo.

Em São Paulo, eu estive quatro vezes antes de me mudar, quando entrei na faculdade. 
Em duas eu era muito novo, me lembro vagamente. De outra ocasião, já em 1979, eu 
lembro bem, porque foi a primeira vez que eu vi o mar. Eu já tinha 11 anos na época 
e a gente foi passar o feriado na Praia Grande. Fomos num Fusca, eu, minha mãe, uma 
prima dela, o marido e mais dois filhos. Um trânsito gigantesco, um calor absurdo e 
sem ar condicionado, que naquela época não era todo carro que tinha. Confesso que 
foi frustrante, talvez por isso eu não goste tanto de praia até hoje. O tempo estava meio 
nublado e convenhamos que Praia Grande não é nenhuma maravilha de praia. Eu tinha 
visto na televisão o Havaí, aquelas ondas de dez metros, um mar verde, e lá a água era 
marrom escura, a areia não era branca, aquele monte de gente… até fui, entrei na água, 
foi legal, mas foi péssimo do ponto de vista de beleza. E depois nós ficamos aqui em São 
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queno, mas a gente conseguiu um desconto, eu e mais alguns amigos. Era maravilhoso, 
porque a classe era minúscula,  éramos só sete alunos. Depois aumentou, o pessoal foi 
vindo. A diretora da antiga escola ficou até meio brava porque todos os meus amigos 
começaram a migrar de colégio, chegou a ligar para os meus pais para reclamar.

No final do ano, tinha uns concursos para bolsa, eu acabei ganhando uma porcenta-
gem boa de desconto e fui fazer o último ano em Bauru, seguindo de novo os passos 
do irmão do meu amigo. Lá eu morava na casa da prima de um outro amigo meu. Eles 
alugavam um quarto que eu dividia com um rapaz que fazia curso de prótese. Depois, 
eles se mudaram para uma região mais afastada e eu morei com uma outra senhora que 
também alugava quarto. Eu só estudava, não fazia mais absolutamente nada em Bauru. 
Não tinha nenhuma vida noturna, não saía, não ia passear. Ficava lá a semana toda, até 
sábado de manhã, e voltava todos os finais de semana para Garça, onde eu tinha uma na-
morada e todo sábado à tarde eu jogava vôlei. Saíamos à noite para festinhas, encontros 
de amigos, mas era uma programação bem tranquila. Domingo a mesma coisa, depois 
na segunda-feira eu voltava para Bauru.

No vestibular eu só prestei a Fuvest. Jamais faria isso de novo, fui completamente irres-
ponsável. Mas eu acho que esgotei a bateria na prova da Fuvest. A segunda fase come-
çava no domingo e acabava na quarta-feira. Na própria quarta eu catei as minhas coisas 
em Bauru, enfiei livros, apostilas, tudo numa mala, peguei o ônibus e fui para Garça. Na 
quinta não fiz absolutamente nada. Aí no sábado era a prova da Vunesp [Fundação para 
o Vestibular da Universidade Estadual Paulista], que era em Marília, mas eu ia prestar 
para Botucatu. Eu fui até a casa do meu amigo Silvio, porque o pai dele ia levar a gente 
de carro. Estavam outros amigos lá que iam prestar letras, direito, e esse meu amigo es-
tava prestando medicina. Eu cheguei lá e voltei para casa, achei que não deveria prestar. 
Na hora, ninguém acreditava. Foi até engraçado, porque eles achavam que eu estava 
brincando. O pai dele veio com o carro, parou do meu lado na rua e falou: “Entra logo no 
carro que a gente vai chegar atrasado em Marília”. E eu falei: “Não vou, boa prova”. Acho 
que na minha cabeça eu pensei que tinha que fazer em São Paulo, eu nem queria ter 
outra opção. Voltei para casa, meus pais, minha irmã e minha avó estavam almoçando. 
Eles olharam: “Você não tinha prova agora?”, e eu falei: “Mas eu não vou prestar”. Foi 
curioso que ninguém falou nada. Ficou um silêncio absoluto e eu sentei e almocei como 
se nada tivesse acontecido. 

Depois, no final do mês, esse mesmo grupo de amigos viajou junto para Caraguatatuba. 
Era a segunda vez que eu ia na praia e o dia em que nós íamos voltar para Garça era o 
dia em que saía o resultado da Fuvest. Desse grupo, só eu e uma menina tínhamos feito 
a segunda fase, os outros não tinham passado na primeira, e eu tinha falado que eu não 
queria saber o resultado de jeito nenhum, a hora que eu chegasse em Garça ficava saben-
do. Não queria fazer uma viagem de três horas de Caraguatatuba até São Paulo e mais 
cinco, seis horas até Garça chateado dentro de um ônibus. Mas não aconteceu assim: 

eu fui para a praia de manhãzinha nesse último dia e os amigos viram o resultado no 
jornal. Aí um deles chegou e começou a rodear, perguntar e falou que eu tinha passado 
na Escola Paulista de Medicina. Nossa, foi uma sensação impressionante! Eu não tinha 
reação, não sabia como reagir.

Tinha quatro pessoas de Garça fazendo a Escola Paulista

A chegada a São Paulo teve dois impactos grandes. Primeiro, a própria cidade. Eu nunca 
tinha andado sozinho numa cidade grande e era uma coisa que me assustava um pouco. 
Comprei um guia enorme – sugerido por aquele mesmo amigo de quem eu segui os pas-
sos – e saía com ele na mão, andando pelas ruas. Pegava o metrô, ia até um determinado 
bairro, entrava num museu, num shopping, num local que eu achasse que era interes-
sante... O outro impacto foi da graduação em si, tinha um aspecto muito assustador: 
“Você foi mal na prova”, “você vai pegar exame”! Tinha umas cobranças grandes, mas 
depois tudo foi se acalmando, você vai conhecendo as pessoas, sai daquela fase de calou-
ro, começa a circular melhor pela faculdade, vai ampliando seus vínculos de amizade.

A época da faculdade foi muito boa. Minha visão da profissão era extremamente restri-
ta, do contexto de uma cidade minúscula, de 40 mil habitantes, e quando cheguei em 
São Paulo me vi em uma instituição supertradicional, com nomes famosos, pessoas de 
referência no meio. Era algo muito além de qualquer expectativa que eu pudesse ter. Eu 
fui bom aluno durante a graduação toda, tive um bom contato com vários professores 
por quem eu tinha uma admiração muito grande e fiz muitos amigos. Hoje eu tenho 
bem mais amigos da época da graduação da faculdade do que dos tempos de Garça e sou 
médico de vários dos meus ex-professores. Isso é algo muito gratificante.

Na faculdade, eu procurei cumprir absolutamente todas as etapas curriculares: ir muito 
bem nas provas, aprender muito bem as matérias e fazer atividades extracurriculares 
que fortalecessem meu currículo e minha formação. Se alguém falava: “Vale a pena ser 
monitor de anatomia, porque você vai conhecer mais…”, eu já ia atrás. Assim eu fui mo-
nitor de anatomia patológica, de gastrocirurgia, de cirurgia vascular e cirurgia pediátri-
ca, e fiz muitos cursos extracurriculares também.

A primeira cirurgia que eu vi, eu estava no primeiro ano. Num dia que não tinha aula, 
descobri onde era o centro cirúrgico, no quinto andar do hospital, e subi lá com outro 
amigo. Apesar da cidade ser pequena, no mesmo período tinha quatro pessoas de Garça 
fazendo a Escola Paulista: eu e um amigo de infância que tinha se mudado para São 
Paulo com a família, um que estava no terceiro ano e outro que estava no último e na 
época era monitor da pediátrica. Eu encontrei com ele na porta do centro cirúrgico e ele 
falou: “O que vocês estão fazendo?”. Aí eu falei: “Queria assistir a uma cirurgia”. E ele, to-
talmente maluco: “Está bom, entre aqui comigo”. Era o fechamento de uma colostomia 
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em uma criança. Foi muito marcante, ali eu tive certeza que queria fazer cirurgia e já fui 
buscando melhorar a formação para isso: comecei a acompanhar cirurgiões, ajudava 
em alguma coisa, dava plantõezinhos extra-oficiais, aprendi a dar ponto...

De lá para cá, mudou muita coisa na prática da medicina. Por exemplo, na época da 
minha residência de cirurgia e de urologia, não se fazia nada de laparoscopia. Quando 
eu fui monitor da gastrocirurgia, me recordo que participei de uma reunião em que um 
dos professores chegou para o então chefe do grupo e falou: “Foi realizada a primeira 
colecistectomia laparoscópica”, não sei se no Brasil ou em São Paulo. E esse professor, 
que era o chefe do grupo de endoscopia, falou: “Isso é complicado, imagina se romper 
a artéria cística e tiver sangramento!”. Hoje, se você virar para qualquer residente do 
primeiro ano e disser, no meio da operação, que rompeu a artéria cística, ele vai respon-
der: “Coloca um clipe”. Na época, parecia algo do outro mundo, porque, como em todo 
grande avanço, você depois depende de prática para adquirir uma curva de aprendizado. 
Aquele era o início desse movimento, com os médicos passando a fazer cirurgias lapa-
roscópicas de intervenção. Hoje isso faz parte do cotidiano do médico cirurgião, e esse 
avanço ainda foi além com a cirurgia robótica, que nada mais é do que uma laparosco-
pia assistida por robôs, com controle do movimento e autonomia ainda maiores.

Ela passou por tantas cirurgias e eu nunca tinha visto ela reclamar

A urologia veio no meu primeiro ano de residência. Estava fazendo um estágio na 
anestesia, acompanhei uma cirurgia urológica grande e me chamou muito a atenção 
a forma de abordar, porque é uma área muito vasta. Você mexe no trato urinário e na 
parte genital masculina, que é só o urologista que faz; na região genital feminina que 
o ginecologista também mexe, obviamente, até mais, mas uma parte a urologia faz 
também; no trato intestinal, porque as cirurgias abordam a parte intestinal; em partes 
vasculares, por exemplo para fazer um transplante, com procedimentos vasculares 
elaborados, então tem também uma parte endoscópica muito rica. E você lida com 
oncologia, com trauma, com más-formações, com criança, adulto, mulher, homem.

A gente respeita muito a opinião do paciente. Nos tempos atuais, quando faço um diag-
nóstico e falo quais são as possibilidades de tratamento, você pode argumentar, querer 
saber sobre o tratamento, pegar outras opiniões… Teve um paciente que foi um caso 
muito tocante para mim. Ele era uma pessoa bem posicionada socialmente no Brasil, 
e tinha um diagnóstico muito grave na época. Foi até difícil chegar à conclusão, vários 
exames não foram definitivos, mas no fim foi detectado que ele tinha um câncer de 
bexiga. A proposta de intervenção era radical, uma cirurgia grande, mutiladora, tirando 
bexiga, tirando próstata, com uma derivação urinária externa. Teria que usar uma bolsa 
coletora de urina. Acho que, um pouco pela posição social dele, ele acabou não acei-
tando, não quis. Preferiu fazer um tratamento de segunda linha, que eu tinha deixado 

claro que a chance de funcionar era muito remota. E não funcionou, obviamente. Eu o 
acompanhei durante muito tempo – o tempo que ele sobreviveu – e uma vez, ele estava 
sedado com analgésicos, nos últimos dias de vida, e falou: “O senhor estava certo, eu 
deveria ter operado”. Lógico que você tenta minimizar, você tenta contornar: “Não, veja, 
a decisão foi correta na época, vamos pensar…”, mas para ele foi muito doloroso chegar 
a uma situação dessas, sabendo que não ia sair do hospital, e constatar que deveria ter 
tomado outra decisão.

Outra paciente muito especial foi uma moça que tinha um quadro genético grave que 
gerava um retardo no desenvolvimento neurológico. Ela tinha 19 anos e idade mental 
de 12 ou 13. Ela ficou internada durante muito tempo e foi acompanhada por diversas 
equipes porque eram problemas múltiplos, e a gente sabia que uma hora ela ia ter um 
problema maior. Todo mundo gostava muito dela no hospital, porque ela era muito 
carinhosa – era uma criança na essência da palavra. E apesar dela ter passado por tantas 
cirurgias, eu nunca tinha visto ela reclamar, era impressionante. Mas um dia eu cheguei 
para visitá-la e ela estava chorando. Eu perguntei o que era, aí ela explicou que estava 
com saudade do cachorro dela. Comentei isso em casa com minha filha, que era mais 
nova, e decidimos comprar alguma coisa para alegrá-la. Aí na loja minha filha sugeriu 
um hipopótamo enorme, roxo. Eu tinha pensado em pegar uma coisinha pequena, mas 
ela insistiu e eu acabei cedendo. Imagina a cena: eu entrando dentro de um hospital 
grande aqui de São Paulo com aquele bicho enorme embrulhado debaixo do braço. Todo 
mundo me olhava, todo mundo curioso. Mas ninguém sabia o que era e ela ficou fasci-
nada com aquilo. Eu lembro dela levar o hipopótamo para a sala de cirurgia em uma das 
últimas intervenções que sofreu.

O médico acaba enfrentando a morte de um modo diferente. Não dá para falar que a 
gente sofre menos, é mais uma questão de tomar todas as condutas que tem que tomar, 
tal qual preconizadas por diretrizes ou por aprendizado, tudo o que a gente tinha de 
melhor para oferecer. E saber que a responsabilidade é enorme, que as suas decisões 
naquele momento são decisões críticas, que podem ser fatais ou podem salvar… 

A gente começou a namorar, terminou, namorou, terminou, namorou

Na época da faculdade, eu morei com uma irmã do meu pai que mora em São Paulo. 
Ela era viúva com dois primos e uma prima, sendo que o mais velho já tinha casado. Foi 
quando eu acabei conhecendo a minha esposa, em 1985, no dia 18 de outubro, dia do 
médico, olha só... Era uma festa de outra prima que morava em Osasco e estava fazendo 
15 anos. A Elaine era amiga dela. A gente começou a namorar, terminou, namorou, ter-
minou, namorou, terminou, namorou, sei lá quantas vezes. Acabamos estabilizando um 
pouquinho esse relacionamento quando eu já fazia residência de cirurgia geral. Hoje, 
estamos casados há 24 anos e não tenho o que falar. É realmente perfeito. Quando en-
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gatamos de vez, eu estava no primeiro ano de residência, uma fase terrível pelo número 
de horas que você trabalha, o número de plantões. Vai ao extremo do desgaste, muito 
puxado. E ela sempre me apoiou, na sequência toda: quando eu decidi fazer uro, quando 
eu fiz a prova de título de especialista e decidi fazer mestrado, depois quando eu entrei 
no doutorado, quando eu decidi ir para fora do país fazer um treinamento e ela ficou 
sozinha. Depois, eu fui de novo e ela já não ficou mais sozinha, nossa filha tinha nascido 
e eu fiquei longe...

Minha família como um todo sempre me apoiou. A família da minha esposa também. 
Meu sogro faleceu, infelizmente, dois meses depois do meu pai ter falecido. Foi muito 
traumático, mas o convívio com eles sempre foi muito bom, e entre as duas famílias 
também. Minha esposa soube que estava grávida da nossa filha, Natássia, muito pouco 
tempo depois do falecimento do meu pai e do pai dela. Veio de uma forma mágica pre-
encher aquela lacuna, minha mãe viúva recentemente, minha sogra também. Foi uma 
notícia que ajudou todo mundo a dar uma volta por cima. Ninguém vai esquecer nin-
guém, mas foi muito importante. Hoje, minha filha está com 19 anos e está prestando 
vestibular para medicina.

Coloque um tijolo a mais na construção do conhecimento e você já vai 
ter feito a sua parte

Eu nunca gostei daquela imagem de onipotência do médico, acho isso muito ruim para 
os dois lados: distancia o paciente, que não consegue se expor, e às vezes gera um ego 
que não é condizente. Um aspecto que eu acho fundamental é você saber ouvir o que 
o paciente tem para lhe dizer e não só no sentido da escuta. Você tem que conseguir 
entender o que a pessoa está querendo dizer pelas palavras, pelos gestos, pelos comen-
tários. Se você consegue ter essa interação e entender essa pessoa, facilita muito o traba-
lho. É difícil você se abrir com uma pessoa estranha que em muitos casos é a primeira 
vez que você vê na vida. Essa confiança é algo que você tem que conquistar. 

De certo modo essas questões são mais críticas ainda para a urologia. Hoje a gente viven-
cia uma abertura um pouco maior, mas até o final da década de 1990 nenhum homem 
falava de impotência sexual, por exemplo. A pessoa tinha que estar num estado muito 
crítico para falar. Depois, houve uma contribuição da indústria farmacêutica, mas tam-
bém do avanço tecnológico que aconteceu e da própria mídia para tentar desmitificar. 

Quando eu terminei a graduação, eu já tinha certo que ia seguir uma carreira acadê-
mica. A carreira acadêmica não é uma condição obrigatória para um médico ser um 
bom profissional e o oposto também não. Mas para mim sempre soou natural unir as 
duas coisas. O bom de ter a carreira acadêmica em paralelo é que você sempre vai estar 
em contato com a parte científica, com estudos bem elaborados, pontos de vistas, in-

terpretações, dados recentes, literatura médica. O outro ponto interessante é que você 
tem contato com pessoas em formação, residentes, pós-graduandos, e quando você en-
tra numa cirurgia com um jovem desses sempre surge alguma pergunta ou dúvida, de 
campo ou teórica, que faz parar para refletir. Medicina é uma ciência, uma área em que 
se você não tiver pesquisa, você estaciona. E isso muitas vezes resulta de pequenas con-
tribuições, avaliações de determinadas condutas ou experimentos simples que levam a 
conclusões importantes. É algo que me lembro do meu orientador do doutorado falar: 
“Você não precisa ganhar prêmio Nobel com o doutorado. Coloque um tijolo a mais na 
construção do conhecimento e você já vai ter feito a sua parte”. 
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O verbo 
morrer não 
funciona no 
gerúndio

MARISTELA
SOUBIHE

Meu pai é filho de imigrantes libaneses, nasceu no Brasil, mas é mais libanês do 
que brasileiro. Por parte de mãe, minha avó era de família portuguesa, mas já 
nasceu no Brasil, e meu avô era austríaco. Nossa família vive mais sob influ-

ência da cultura árabe, porque o libanês tem uma ideia de preservação da cultura muito 
forte. Meu avô materno não tinha tanta vontade de falar da vinda dele para cá, a família 
deve ter sofrido muito. Já os libaneses têm um sentimento de “se resisti, sobrevivi, tenho 
muito orgulho disso e conto”. Minha avó imigrou como filha mais velha, com 13, 14 
anos e já com um papel de mãe dos irmãos menores. O meu avô também veio de lá, mas 
de uma região mais pobre ainda. Eles vieram para fugir da miséria e se conheceram aqui.

Com a tia Meire, 
Assis, 1985



142 · 143TODO MUNDO TEM UMA HISTÓRIA PRA CONTAR

E eu sofria. Quando soube que existia a morte e que o primeiro que ia morrer era o meu 
avô, não tinha o que me consolasse. Ele ainda ficou vivo muitos anos, mas doeu saber 
que ele ia deixar de existir um dia. O maior tempo da minha vida foi com meu avô do-
ente, mas eu ainda me lembro dele andando, subindo a avenida em Assis e indo para a 
igreja de chapéu. Lembro das costas dele e da posição como posicionava a mão. Era uma 
pessoa austera, silenciosa, bem da cultura ariana. Depois, quando ele faleceu, eu sofri 
muito novamente! E eu sonho com ele até hoje. Recentemente, sonhei que ele não tinha 
morrido, o que já se repetiu várias vezes. No sonho eu digo: “Meu Deus, ele está vivo! 
Olha, ele está vivo esse tempo todo”.

Do avô Hafiz – o meu avô libanês – eu tenho mais lembranças, porque eu convivi com ele 
já um pouco mais velha. Ele morava em São Paulo, mas eu cuidei bastante dele também. 
Para esse, eu era a neta preferida mesmo, eu sei porque ele falava. E ele era mais amoroso, 
se expressava mais, brincava muito, tirava sarro. Quando eu ainda era criança, com 11 ou 
12 anos, ele fumava cigarro de palha e se eu quisesse ele me dava. Quando ele ameaçava 
gripe, fazia uma pinga – porque achava que pinga curava a gripe – e me oferecia. Agora, 
pergunte se algum dia ele ofereceu isso para as filhas? Nunca, imagina! Com as filhas, ele 
era machista, regulava tudo. Mas eu podia, não sei dizer exatamente por quê.

Muitas vezes eu lembro dele quando estou cuidando de pacientes no fim da vida, por-
que ele não queria ter assistência médica no final e, conscientemente, ele afastava todas 
as condutas mais invasivas. Ele proibiu de o levarem para o hospital e foi muito inte-
ressante porque ele foi respeitado. Acho muito gostoso de lembrar essa história porque, 
apesar do amor que todo mundo tinha – e ninguém queria que ele morresse –, prevale-
cia a vontade dele. Como eu já convivi com ele um pouco mais velha, posso considerar 
que ele já está na minha história de médica. Mesmo porque, quando ele morreu, eu já 
tinha entrado na faculdade, acho que estava no primeiro ano.

Nunca tivemos problema de autoestima

Minha mãe foi uma mãe profissional. Meu pai não queria que ela trabalhasse fora – ser 
casada com um homem de ascendência libanesa não é muito fácil –, mas o que ela tra-
balhou dentro de casa, o que ela produziu na profissão mãe foi muito, muito forte. Eu 
digo para ela: “Mãe, eu tenho plena consciência do que você fez por mim e tenho muita 
gratidão”, porque o que minha irmã e eu viramos, o caminho de nós duas, a força que 
nós temos hoje, devemos completamente a ela. Ela cozinha muito bem e tem uma ma-
nualidade absurda. Até hoje eu uso blusa de tricô que ela faz, apesar de não pedir mais 
para ela fazer nada, mas ela sempre chega com um presentinho. Nós passamos a maior 
parte da vida com muito pouco recurso financeiro e ela, que veio de uma família mais 
nobre, teve a experiência de ter vivido com dinheiro, mas nunca fez muita questão, por-
que o que ela queria ela fazia. Fazia todas as nossas fantasias de carnaval, produzia todas 

A mãe do meu pai morreu antes dos 50 anos, com leucemia. Um pouco por conta disso, 
por ser a irmã mais velha que cuidava dos irmãos e também porque sofreu um casamento 
muito jovem – e elas não eram felizes com isso –, tem uma série de histórias que passam 
para nós a imagem dela ser uma pessoa um pouco santa. Parece que ela tinha também 
uma visão adiantada para o seu tempo. Dizia para minhas tias não se casarem se elas não 
tivessem a garantia de que seriam felizes, o que para aquela época era muito diferente, e 
resultou que duas tias não se casaram mesmo. Uma está fugindo de marido até hoje, perto 
dos 80 anos. Outra coisa era a importância que ela dava à família. Ela dizia: “Você escolheu 
o seu marido ou a sua esposa? Agora, vai olhar a família, porque você não vai casar só com 
a pessoa, você vai casar com a família”. Pode parecer óbvio para nós, mas para o tempo 
em que ela vivia, ela tinha uma percepção avançada. Só se trocava informação tomando 
café e fazendo pão e esfirra, não tinha televisão, não tinha nada, e se tivesse também não 
tinham dinheiro para isso. E dizem que ela gostava muito de flores. É legal isso, porque eu 
adoro flores. No final das contas, a gente traz alguma carga genética dessas histórias todas. 

A última noite de vida do José e da Helena – meus avós maternos –  
foi comigo

Eu nasci em Assis, no interior de São Paulo, e meus avós maternos também moravam 
lá. São pessoas com quem eu convivi muito. Eu me transformei em médica geriatra por 
essa convivência com eles, não tenho nenhuma dúvida. Entre oito e dez anos de idade, 
eu era a cuidadora dos meus avós. E era por amor, porque tinha minha mãe e minhas 
tias que poderiam cuidar deles. Eles moravam perto e eu ia caminhando até sua casa, 
no mínimo uma vez por dia. Meu avô teve uma doença chamada Guillain-Barré e ficou 
tetraplégico. Com o tempo, foi ficando isolado dentro de um quarto e todo santo dia eu 
ia até lá, dava um beijo, sentava e ficava do lado dele; já não tinha nem o que falar, mas 
eu não deixava de fazer isso sob hipótese nenhuma. Eu nem sei exatamente explicar por 
que a coisa transcorria dessa maneira, porque ninguém nunca me cobrou. Minha irmã 
e meu irmão também iam, mas não tinham esse tropismo de se aproximar tanto, essa 
necessidade que eu tinha de conviver com eles. Daí é que nasceu essa minha relação 
com a terceira idade. 

A última noite de vida do José e da Helena – meus avós maternos – foi comigo. Quando 
meu avô faleceu, todos sabiam que poderia ser a última noite, mas eu estava lá sozinha 
para cuidar dele. Eu fico pensando por que é que deixavam uma menina de oito, dez 
anos passar a noite com o avô moribundo, mas eu tinha conquistado esse direito. Já 
minha avó morreu no hospital quando eu tinha uns 14 anos. Mas também sob a minha 
assistência; passei a noite toda acordada com ela praticamente no meu colo com falta 
de ar. Eles me amavam, tenho toda convicção, mas eram um pouco frios. Eu não era 
necessariamente a neta favorita, mas isso também não vinha ao caso, eu não precisava 
desse retorno deles, era uma questão minha mesmo. 
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as nossas festas de criança... Logo que a calça jeans apareceu, virou uniforme da escola. 
Como a gente não tinha dinheiro para comprar, ela costurava as calças jeans. E ficavam 
tão lindas que as nossas colegas que vestiam as marcas bonitas, que a gente morria de 
inveja, vinham perguntar: “Que calça é a sua?”. Nós sempre nos destacávamos pelas rou-
pas, porque eram feitas pela nossa artista. E nunca tivemos problema de autoestima.

Meu pai, apesar de ser machista, é a bondade em pessoa, não tem agressividade nenhu-
ma. Em alguns momentos a gente podia até dizer: “Poxa, eu queria que você fosse mais 
bravo para me defender”, mas hoje em dia eu só agradeço. Ele é um homem que só faz o 
bem para as pessoas, se sacrifica por todo mundo. E a vida dele também foi dedicada a 
cuidar da gente. Nunca tirou férias, só trabalhou. Agora está inconformado porque está 
com 81 anos e não tem trabalho. 

Ele foi vereador em Assis quando jovem, depois nunca mais quis se envolver com polí-
tica. Mas na época, minha mãe conta que ouviu uma entrevista dele no rádio e chamou 
a atenção dela essa bondade a que eu me referi. Aí ela ficou com vontade de conhecer 
aquele vereador. Um dia, ela estava no cinema, entrou uma pessoa muito mal vestida 
e ela falou: “Quem é aquela coisa horrorosa?”. Aí disseram: “É o vereador que você está 
querendo conhecer”. 

Meu avô já tinha arranjado o casamento do meu pai com uma filha libanesa lá no Líba-
no, já estava marcado, mas ele rompeu com isso. É interessante, pois a palavra do meu 
avô funciona até hoje como lei para o meu pai, se ele se lembra de uma ordem do meu 
avô ele vai cumprir ainda hoje em obediência. Mas não obedeceu no que se refere ao 
casamento. Se eu o conheço bem, ele não deve ter confrontado o pai, deve ter usado de 
alguma diplomacia para escapar do tal casamento. Minha mãe diz que leu uma carta do 
meu avô que estava no Líbano e falava: “Esta é a sua noiva”, com uma fotografia dela. E 
eles estão aí até hoje, um cuidando do outro. Ela mais dele do que ele dela, porque é uma 
mulher que tem a tendência de ser cuidadora, tem esse dom.

A gente vivia em Assis, mas meu pai trabalhava em São Paulo. Nossa vida era aos sába-
dos buscá-lo na estação e no domingo deixá-lo de volta. Nós moramos em vários ende-
reços em Assis, porque meu pai perdia muito dinheiro. Então, minha mãe conseguia 
comprar uma casinha, a gente perdia a casinha e ia morar de aluguel em outra, ou mo-
rar de favor não sei onde. Mas, apesar de todas as mazelas relacionadas a dinheiro, nós 
sempre estudamos no melhor colégio da cidade, o Colégio Diocesano de Assis. Minha 
mãe investia muito nisso e a gente tinha que estudar. Minha irmã era superdedicada e 
meu irmão era um gênio indisciplinado, que não precisava se dedicar muito. Eu era a 
mais preguiçosa. Como eu vinha sempre um ano depois da minha irmã, copiava tudo o 
que ela tinha feito no ano anterior, dava esse truque (estou contando isso pela primeira 
vez). Eu gostava muito de esporte e o colégio tinha a dimensão de uma fazenda, com 
quadras, piscinas, então à tarde eu sempre voltava para fazer alguma atividade física.

Eu sofri um pouco com a ideia de ter que ser médica

A primeira referência que eu tive do que queria ser foi de médica mesmo. Meu pai in-
fluenciou um pouco porque é uma profissão que para ele era muito distinta. Ele va-
lorizava muito os médicos, os advogados e os professores. Nossos professores eram 
endeusados dentro de casa, mesmo que não fossem tão maravilhosos assim. Eu até po-
dia contrariá-lo, porque eu sempre quis tudo que era diferente do que ele queria. Mas 
isso ficou. A primeira vez que minha mãe me viu lavando a dentadura do meu avô, ela 
achou que eu tinha algum problema porque criança nenhuma fazia isso. E ela me disse: 
“Filha, quem cuida dos idosos se chama geriatra”. Aí eu falei: “Então eu vou ser geriatra”. 
E ela completou: “Mas para ser geriatra você vai ter que ser médica”. Lembro daquele 
momento, andando com ela na rua, no caminho para a casa dos meus avós que ficava a 
um quarteirão. Eu falei: “Mãe, mas eu tenho medo de sangue e de agulha”. Eu sofri um 
pouco com a ideia de ter que ser médica, mas dali em diante comecei a brincar disso, 
fingir que eu tinha aparelho de pressão. Aprendi a medir a pressão do meu pai, aprendi 
a furar o dedo dele, porque ele é diabético desde muito cedo. Ia examinar meus avós, 
media a pressão deles. E comecei a me envolver um pouco mais, mas ainda tinha nojo 
de algumas coisas e tinha problema com sangue, que tenho até hoje. Tem essas coisas da 
medicina que não me pertencem, mas o lado humano da medicina é a minha vocação.

Nosso colégio era maravilhoso, mas uma amiga da minha irmã, que tinha mais dinhei-
ro, sonhava em estudar em Ribeirão Preto. Quando ela foi realizar esse sonho precisava 
de uma companhia, então bolaram que a minha irmã iria junto. Mas acabou que essa 
amiga não foi e fui eu para acompanhar minha irmã. Tinha uma outra questão familiar 
que envolvia meu irmão, que naquela época estava dando muito trabalho e meus pais 
tinham que se dedicar a ele. Então, acho que eles fizeram essa escolha sofrida, que tam-
bém não foi fácil para eles. Enfim, nós duas saímos de casa muito cedo para ter acesso a 
um ensino mais forte e fazer medicina. Éramos alunas de destaque no Diocesano, então 
era de se imaginar que a gente deveria investir mais nisso, e aí fomos para o COC de 
Ribeirão. Minha irmã podia escolher qualquer coisa, porque ela era boa em tudo, e na 
hora de fazer inscrição no vestibular ela falou: “Então vou fazer medicina”, mas eu já fui 
com isso na cabeça. 

Em Ribeirão Preto, nós fomos morar num pensionato. No primeiro ano, minha irmã já 
passou no vestibular e eu fiquei sozinha. Eu achava vestibular uma tortura e aprendi a 
tomar chope com 14, 15 anos, olha que perigo! Eu era muito criança e era uma cidade 
distante, a viagem durava a noite toda. Podia ter dado errado, mas meu senso de responsa-
bilidade sempre foi muito forte. Ter o objetivo, para mim, é mais da metade do caminho; 
se eu sei o que eu quero, eu consigo. Não interessa como, mas eu vou chegar. E consegui. 
Eu fui fazer cursinho em São Paulo, porque não passei direto, mas no ano seguinte passei 
no vestibular e fui estudar na PUC [Pontifícia Universidade Católica] de Campinas.
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Eu era ainda mais grata do que os próprios pacientes

 Eu me lembro da faculdade com uma carga maior de sofrimento do que de tranquilida-
de ou alegria. Eu sempre tive facilidade de fazer amigos, então a parte social foi muito 
gostosa. Mas num primeiro momento eu não fui boa aluna. Não tive nenhum grande 
problema, mas já não era mais a primeira aluna da sala, tive que conviver com a realida-
de de buscar os resultados com mais sacrifício. Havia uma certa dificuldade porque as 
coisas são densas na faculdade de medicina, você passa o dia inteiro lá e tem um grande 
cansaço físico. Mas, apesar da dificuldade, eu não tinha dúvida, estava consciente de que 
estava fazendo o que eu gostava.

Para mim, a faculdade começou quando eu realmente pude botar a mão nas pessoas. 
Até então, quando era apenas teórico, eu ia me arrastando. Mas quando eu tive contato 
com os pacientes, aí eu nasci para a profissão. Não tinha disciplina de geriatria na fa-
culdade, mas tinha um geriatra. Eu ia para o postinho de saúde em que ele atendia e era 
o máximo. Ele sabia que eu queria geriatria e ficou contente por isso. E ele tinha uma 
grande experiência e me trouxe muita informação. Naquela vivência no posto de saúde, 
atendendo os idosos, eu de fato virei uma geriatra.

Quando eu descobri que podia atender as pessoas na casa delas, aí minha alma se en-
controu, porque minha especialidade é essa, o ser humano, a vida. Na casa, você convive 
com a biografia da pessoa, você descobre a intimidade dela, o valor que ela tem dentro 
da própria família, os cheiros, as roupas, as decorações, as fotos, como ela se organiza e o 
que a deixa feliz. Descobre também quem está cuidando e quem não está. E o socorro vir 
até o paciente tem um sentido interessante. Mesmo que a minha conduta não resultasse 
na melhora da saúde, tinha aquele sentimento: “O médico chegou”. Isso gera um alívio 
grande e o paciente fica muito agradecido. Apesar de que naquela época acho que eu era 
ainda mais grata do que os próprios pacientes. Quando você ainda não se formou, você 
tem muita juventude, muita energia, e tudo o que você sonhou vem com essa carga de 
realidade, dramática mas positiva. Foi um grande momento para mim.

Eu nunca me esqueço das pessoas que se foram, dos pacientes que eu fui perdendo. No 
começo me doía demais, eu não conseguia deixar de fazer com que aquilo fosse pes-
soal, fazia até luto. Hoje eu já lido de uma outra maneira com a morte. Mas eles ficam 
registrados em mim. Eu digo que eu sou uma das pessoas que não deixa os pacientes 
morrerem porque os mantenho vivos em mim. E eu não faço força nenhuma para isso. 
Eu normalmente estive do lado dessas pessoas quando elas morreram. Até hoje, eu faço 
questão disso, esse é um sofrimento do qual eu não fujo. E acho que é um privilégio 
dar assistência à morte, é uma honra estar do lado de uma pessoa no seu último dia ou 
minuto de vida. Se tocar meu telefone agora e me disserem que um paciente meu está 
passando mal, eu largo o que estou fazendo, passo sinal vermelho, passo radar para estar 
do lado dele, e é bem comum que eu chegue antes do Samu [Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência]. Meu instinto é de que se eu não estiver com meu paciente nesse 
momento e acolher a morte dele, o meu trabalho ficou incompleto.

Quando chega o momento, eu tento passar a sensação de que a pessoa não está sozinha. 
As pessoas têm muito medo do sofrimento da morte, não é fácil e hoje eu tenho essa 
convicção. Quando é possível, eu converso com a pessoa e a gente consegue discutir a 
morte como uma programação mesmo, pensando como ela quer que seja. É comum que 
as pessoas idosas, nos últimos meses, anos ou dias de vida, já não sejam tão lúcidas – ou 
nada lúcidas –, mas aqueles com os quais a gente vai se encaminhando para o desfecho 
juntos, a gente amadurece a ideia do último dia, dos últimos momentos e tudo o mais.

De uns anos para cá, eu fui deixando de ter religião; eu sou muito existencialista. Não 
tem como evitar a morte, não é? Mas até que ela chegue você está vivo, então esses 
minutos de existência têm que ser vividos. O verbo morrer não funciona no gerúndio, 
o certo é seguir vivendo até morrer. Não sou eu que estou morrendo, é a outra pessoa, 
então o que eu posso proporcionar é o acolhimento. Eu invisto nessa valorização dos 
últimos momentos e o que me conforta e me traz um pouco de esperança é pensar que 
naquele minuto final vem uma alegria, um sentimento que faz tudo valer a pena. 

Uma coisa é você querer ser médica, outra é ver o sofrimento humano

Eu fiz a residência em clínica médica no Hospital Mário Gatti, em Campinas, que deve 
ser semelhante ao que hoje é Alepo, na Síria. Na época, eu achava que era semelhante a 
Bagdá – dependendo da guerra que está acontecendo no mundo, a gente pode comparar 
com o Mário Gatti. O que eu trabalhei lá foi uma coisa incrível. Aquilo me fez médica, 
mas me envelheceu, porque o residente aprende a medicina no serviço público, que é 
o serviço que mais maltrata o paciente. Ali a gente aprende a medicina contra todos, a 
despeito de tudo a que ela se propõe. A rotina era você dar o máximo de si para tentar 
equilibrar um pouquinho o tanto que é ruim para as pessoas estarem num hospital pú-
blico de emergência, de trauma, de baleados e tudo o mais. Lembro de muita gente que 
morreu e talvez não precisasse ter morrido se eu tivesse as condições que eu tenho hoje, 
mas eu estava lá atendendo na porta da rebelião de presídio, com presidiário chegando 
baleado, contaminado e a gente com medo de represália. Às vezes atendendo as pessoas 
com polícia dentro da sala exigindo que o paciente falasse. Eram situações muito adver-
sas. Já atendi paciente no Mário Gatti dentro da pia, porque não tinha mais maca. Tudo 
isso machuca muito, ninguém nasceu para isso. Uma coisa é você querer ser médica, 
outra é ver o sofrimento humano dessa maneira. E, nesse caso, sem poder ajudar muito, 
porque você não tem uma maca, não tem um oxigênio, não pode fazer o que é preciso.

Ali, a gente também não fica um ser humano muito bonito. Para se proteger um pou-
co dessa dureza toda, você fica dura também. Eu demorei um bom tempo para sair da 
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não canso de ter histórias maravilhosas de pessoas que renascem depois dos 80 anos, 
que se reinventam dos 80 aos 85 e chegam aos 90 criando mais uma nova existência 
para completar sua vida com 95. Pessoas que vão se adaptando ao envelhecimento e 
resolvendo as coisas que vão ficando pra trás, dando desfechos e abrindo fases novas em 
suas vidas. Isso é totalmente factível, a ponto dessas pessoas não lembrarem, na rotina, 
das deficiências que têm. 

Infelizmente, com o modelo familiar dessa vida moderna, as famílias muitas vezes não 
conseguem cuidar de seus idosos. Têm até disposição, tentam, mas não conseguem e às 
vezes cuidam mal. Já as instituições de longa permanência têm tudo para cuidar muito 
bem. Tem muita gente que fala: “Longe de mim, nunca vou colocar meu pai num asi-
lo”. Ouço isso toda hora e imploro para as pessoas: “Está bom, não precisa colocar, mas 
também não seja preconceituoso, porque se precisar eu vou ficar muito feliz – e você 
também – de saber que você consegue prover essa solução de qualidade para o seu pai”. 
Ainda tem muito pouca vaga disponível; vagas públicas e gratuitas, do SUS, são raras. 
Mas deixar o idoso em casa sozinho, com a televisão ligada na frente, não é um bom 
cuidado. Na verdade, é um desprestígio, uma tortura.

Toda pessoa tem que lembrar que vai ficar velha. Basta ter a consciência do envelheci-
mento próprio e se colocar no lugar dos idosos. Mesmo que você não queira trabalhar a 
empatia, pode olhar só para você e pensar: “Eu preciso que o mundo esteja melhor para 
mim quando eu chegar lá, preciso que a cidade esteja melhor, que a previdência esteja 
melhor, que meu núcleo familiar entenda o que é um idoso e reconheça a existência do 
envelhecimento”. A gente passa muito tempo da nossa vida velho e isso é tão óbvio que 
é estranho que precise ser discutido. Envelhecer significa diminuição de capacidade: 
você enxerga menos, ouve menos, sente menos gosto, se locomove com mais dificul-
dade, tem mais dificuldade em fazer sexo, tem mais dificuldade de aprendizado. Essa 
informação tem que ser continuamente divulgada, porque isso é uma condição do ser 
humano. Eu escolhi fazer geriatria porque eu também me via nos meus velhos, eu sem-
pre vi neles a minha velhice.

Há três anos eu me reencontrei com o Joaquim

Com meus pais e meus tios eu perco um pouco a paciência, tenho vontade de bater 
em todos eles. Você imagina eu vendo meu pai diabético, comendo doce e assistindo a 
telejornalismo sensacionalista. Eu fico frustrada porque meus avós sofreram suas doen-
cinhas e tal, tiveram um final de vida que eu gostaria que fosse melhor – e acho que hoje 
seria melhor. Mas eu vejo que meus pais e meus tios também não se prepararam e talvez 
tenham que passar por coisas que não precisariam ter passado. Eu venho falando e lu-
tando, mas dentro de casa acho que a coisa é um pouco mais complicada. Outro dia eu 
estava chateada com minha mãe porque ela teve uma pneumonia e foi supernegligente. 

neurose gerada pela convivência com esse volume de adversidade. A experiência me 
fortaleceu muito e fez parte da minha história como médica, mas mudou a minha per-
sonalidade: comecei a acumular cicatrizes em relação à profissão, que exigia que a gente 
fosse duro na queda, que a gente escolhesse entre três ou quatro pacientes com apenas 
um respirador disponível. Essa era a realidade do Mário Gatti, mas eu comemorei muito 
ter entrado nessa residência e mesmo os dois anos em que eu estive lá. Fiz bons amigos, 
tenho lembranças boas, sou muito agradecida a todos os médicos, enfermeiros e outras 
pessoas com quem convivi. Foi ali que eu me preparei para o mundo e saí com uma 
capa de super-herói. Dali em diante, tive mais condições, inclusive, de lutar pela minha 
subsistência, porque eu conseguia dar plantão em qualquer lugar, sob qualquer circuns-
tância, trabalhando de segunda a segunda.

No Mário Gatti havia também um geriatra. O nome dele é Máximo e ele era o máximo 
mesmo! Ele foi um anjo para mim, uma pessoa que me fazia lembrar dos meus sonhos. 
Ele vibrou muito quando eu saí de lá e fui fazer especialização em geriatria na USP [Uni-
versidade de São Paulo]. Além da conquista em si, nessa mudança foi quando eu pude 
começar a realizar desejos antigos da minha vida. Porque, até então, fazendo faculdade 
de medicina particular e sem dinheiro, depois em uma residência pesada, eu não tinha 
tempo para curtir, não tinha viajado para lugar nenhum, fazia pouquíssimas coisas gos-
tosas que outros jovens faziam.

Lugar de velho não é dentro de hospital

A geriatria é a especialidade do cuidado, não da cura. É uma especialidade muito am-
bulatorial, que envolve prevenção, coleta de dados, acúmulo de informação e estudo. É 
você trabalhar a qualidade de vida para aqueles casos em que já não cabe mais preven-
ção, e um dos princípios básicos é tirar o doente de dentro de hospital. Lugar de velho 
não é dentro de hospital. Então, eu saí do campo de batalha e fui para o exercício de 
uma medicina mais humana, que era a minha vocação. A medicina humanizada é a 
medicina em que primeiro você precisa conhecer e se aproximar do ser humano para 
depois se envolver com as doenças dele. O idoso tem muitas doenças, é comum que 
as doenças crônicas aconteçam todas na terceira idade e que ele tome um mundo de 
remédios. Então é preciso estudar bastante tudo isso. Entretanto, posso até conseguir 
tirar um remédio ou outro, mas não vou curar as doenças crônicas dele; eu vou ter que 
ensinar esse ser humano a conviver melhor com suas doenças e ajudá-lo, vou caminhar 
junto com ele e minimizar esses danos.

No Brasil, nossos idosos estão vivendo mais, mas não estão vivendo com mais quali-
dade, apesar de todo o conhecimento que nós temos. Envelhecer no Brasil vem acom-
panhado do empobrecimento, o que é muito desanimador, mas nós estamos prontos 
para proporcionar as melhores condições para que as pessoas possam viver bem. Eu 
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Eu falei: “Mãe, eu cuido com tanto zelo das mães dos outros, não é possível que você não 
possa me telefonar quando você está com tosse, falta de ar e febre. Será que dá para eu te 
ajudar?”. E ela diz: “Você trabalha muito, eu não quero incomodar, filha”. Então dentro 
de casa eu sou filha, eu sou sobrinha, mas eu não sou médica, não adianta. Eles querem 
às vezes uma receita azul, para tomar calmante. Isso eles pedem, são todos dependentes 
químicos. Eu fico frustrada por isso também, mas dou: “Vai lá, qual é a droga que você 
quer hoje?”. Então eu sou filha e traficante, não sou médica. Eu os admiro muito e convi-
vo com todos os meus velhos. Essa é uma relação que não é mitológica, é real, eles estão 
na minha vida mesmo e eu estou na vida deles. Mas como médica não funciona.

Eu passei a vida fazendo as escolhas de estudar, me especializar, me conhecer melhor 
também. Mas há três anos estou vivendo o que se chama de união estável e temos pla-
nos de nos casar. E agora eu tenho também o Joaquim, que é um filho nascido do cora-
ção e é um sonho que eu realizei. Eu nunca tive o desejo de gerar uma criança – não sei 
por que, mas meu ideal de maternidade sempre foi adoção – e há três anos eu me reen-
contrei com o Joaquim, cinco, seis dias depois que ele nasceu. Eu chamo de reencontro 
porque parece que ele sempre foi meu e eu estava esperando por ele. Apesar de não ter 
religião, depois que o Joaquim veio para mim, algumas perguntas voltaram e eu fiquei 
sem ter como responder, o que leva, obviamente, a tentar relacioná-las a alguma coisa 
espiritual. Eu não consegui deixar de ser feliz um minuto depois que o Joaquim chegou 
para mim.

Quando eu olhei para o Joaquim – de verdade, não é cena de novela e eu sou muito 
racional –, eu falei: “Me dá aqui o meu filho”, porque ele já era meu e o amor foi ins-
tantâneo. Doze horas depois eu precisei colher sangue dele e já estava chorando junto, 
porque já estava doendo em mim – ele já era meu. E a vida passou a fazer sentido: come-
cei a entender o porquê da gente estar aqui. A gente veio ao mundo para amar, não tem 
outra coisa que justifique a vida que não seja o amor. Você pode ler todos os livros do 
mundo, ouvir todas as músicas, construir, acumular, mas é o amor que justifica a vida. 
Então é assim que eu entendo a minha existência depois do Joaquim. Acho que a vida 
me recompensou com a possibilidade de ter essa fonte de amor e de felicidade absoluta. 
Eu só não posso morrer hoje porque eu preciso ter netos; eu preciso amar mais ainda, 
porque, como se diz, é o dobro.



152 · 153TODO MUNDO TEM UMA HISTÓRIA PRA CONTAR

TudO é 
iMpossível 
Até 
que você 
O façA

REMO
SUSANNA

Meu pai era filho de imigrantes italianos e também se chamava Remo Susanna. 
Ele passou o nome dele automaticamente para mim, só colocou o Júnior para 
diferenciar. Meu avô foi diretor do Liceu de Artes e Ofícios e tinha o dom 

de fazer esculturas, inclusive a estátua na Praça Marechal Deodoro, em São Paulo – ele 
ganhou vários prêmios e ficou muito famoso. Meu pai queria ser médico, mas meu avô 
não deixou, porque acreditava que o Brasil iria se desenvolver na agronomia, onde ele 
teria mais futuro do que na medicina. Então, ele se tornou engenheiro agrônomo. 

Com a esposa Christianne e as filhas Carolina, 
Fernanda, Bianca e Gabriela, São Paulo
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Eu passei de primeira para a Escola Paulista de Medicina, com 17 anos, e meus pais fi-
caram felicíssimos. Eu seria o primeiro médico da família e lembro deles pulando de 
alegria, e eu junto. E nos seis anos em que fiz a Escola Paulista de Medicina sempre estive 
entre primeiro ou segundo melhor da classe.

Os primeiros anos têm muita farra, mas são marcados também pelo contato com os 
corpos, pelo respeito ao cadáver e pela pergunta de por que é que ele chegou a ser cadá-
ver. No quarto ano é que você começa a ver o outro lado da história, à medida que entra 
em contato com o doente: não mais o corpo inerte, mas o sofrimento das pessoas. Essa 
circunstância te obriga a estudar o máximo possível para não cometer falhas, porque se 
você errar com um paciente por falta de conhecimento, não tem desculpa. Se você não 
resolve o problema do paciente, qualquer que seja, você precisa ao menos saber que fez 
o máximo possível, se matou de estudar, não foi em festa nem a lugar nenhum para dar 
o melhor ao paciente.

Nesses tempos, eu era também um dos melhores jogadores de vôlei da Escola Paulista de 
Medicina; era o Bola 1, como era chamado na época o melhor cortador, e revezava com 
um outro colega nessa posição. Nós fomos vice-campeões da Fupe [Federação Univer-
sitária Paulista de Esportes], só perdemos para a educação física, que tinha jogadores da 
seleção brasileira. Com isso, eu me tornei muito popular na faculdade e fui até professor 
de vôlei de um colégio de freiras, para fazer um bico. 

Quando voltei, ele me deu ordem de prisão!

Eu me formei com 23 anos e fui convocado pelas forças armadas. Escolhi a Aeronáutica 
porque poderia ficar na Rua Augusta, onde era a Policlínica da Aeronáutica, pertinho do 
Hospital das Clínicas da USP [Universidade de São Paulo], e o serviço era de meio perío-
do. Logo que entrei, o major médico veio assustar os novatos: “Olha, aqui vocês têm que 
ter medo porque senão vão para a prisão”. Lembro que pouco depois tinha um exame 
dos Estados Unidos que eram três dias de provas para te habilitar a fazer fellow ou aten-
der pacientes em outros países. Eu queria resolver esse exame logo porque estava com 
o conhecimento médico tinindo, tinha acabado de prestar as provas de residência na 
Paulista e no Hospital do Servidor Público Estadual. Fui pedir autorização ao tal major e 
ele negou: “Você é militar, vai ficar esses três dias aqui trabalhando”. Mas eu fui mesmo 
assim e, quando voltei, ele me deu ordem de prisão! Recorri, então, a um coronel com 
quem costumava bater papo, e que gostava muito de mim. Ele relaxou a ordem de pri-
são, mas fez constar na minha ficha a desobediência de uma ordem. Mas depois, quando 
fui para o Canadá, foi fundamental ter aquele certificado. 

Tirando o tal major, os militares que eu conheci eram fantásticos. Nessa época, viajei 
para lugares como Mato Grosso e Corumbá (MS) e lá fiz vários partos de mulheres bo-

Conheci os meus quatro avós, eram pessoas que sempre transmitiram um grande amor 
por nós, dentro do rigor com que eles foram criados. Eu lembro bem que eu e meu irmão 
gostávamos muito de fazer umas brincadeiras com meu avô paterno que ele fingia que 
não gostava para a gente fazer mais. A gente cantava a música O Paisano, que ele achava 
terrível, por exemplo. E ele fez um curso de hipnotismo e fingia que queria nos hipno-
tizar, a gente fingia que estava em transe, aquelas coisas de criança. Lembro muito do 
cabrito à moda italiana da minha avó, com molho de vinho, que era uma delícia. Ela 
também fazia vários tipos de macarrão. Já a família da minha mãe era de Piracicaba, mas 
meus avós também foram morar em São Paulo depois que eu nasci. E lá a comida era 
brasileira: arroz, feijão, couve, essas coisas.

Nossa primeira casa era bem simples, e depois nos mudamos para outra que dava um 
pouco de conforto a mais. Tinha três quartos, um que eu dividia com meu irmão e outro 
para minha irmã, e um banheiro só para todo mundo. Foi uma infância muito boa, a 
gente vivia brincando na rua, como era costume naquela época. Brincava de pega-pega, 
esconde-esconde, faroeste, jogava futebol, fazia coleção de insetos. Lembro de uma brin-
cadeira em que as crianças ficavam amarradas no poste e à noite minha mãe ia procurar 
em que poste a gente estava preso. Naquela época quase não tinha televisão, a gente só 
estudava e brincava.

Com sete anos, entrei no Grupo Tomas Galhardo, na Vila Romana. Depois fiz o ginásio 
no Anhanguera, também na Lapa, e o científico no Colégio de Aplicação, antigo Roo-
sevelt, todos eles colégios públicos excelentes. Tive professores excepcionais no Apli-
cação; eles mostravam, do seu jeito e no seu tempo, o caminho que você deveria seguir, 
e alguns ainda são meus pacientes. Lembro do professor de matemática, Osvaldo San-
giorgi, que tinha vários livros publicados e era um didata exemplar. E de Machado de 
Carvalho, que era professor de química. Em especial, a professora Miriam, de biologia, 
foi quem me despertou o gatilho para as ciências médicas. Em uma das várias pesquisas 
que ela fazia com a turma, ela pegava uma mosca e colocava em um tubo de ensaio jun-
to com uma plantinha, e colocava outra em um tubo de ensaio sem a plantinha. Aquela 
com a plantinha vivia muito mais porque a plantinha fazia fotossíntese e gerava oxigê-
nio. Aquilo me despertou o sentimento de pesquisa, da beleza da vida e da contrapartida 
de como evitar a morte, que se transformou no meu campo de trabalho. 

Desde menino eu quis ser médico 

Desde menino eu quis ser médico. O primeiro exemplo que tive da profissão foi o dou-
tor Pomponet, que nos atendia em casa. A gente tinha pavor quando ele chegava, por-
que sempre vinha nos dar injeção, mas ele me encantava por confortar minha mãe, pelo 
carinho na conversa com a gente e por ser um indivíduo de extrema capacidade médica: 
eu sabia que ia ficar curado, tinha confiança absoluta.
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livianas que cruzavam a fronteira para ter seus filhos no Brasil. O coronel de um desses 
postos fez até uma menção honrosa para mim, porque eu tinha me dedicado além da 
minha obrigação. Foi bom que contrabalançou a anotação de desobediência... Foi muito 
enriquecedor esse convívio com os militares e toda a experiência, além de aprender a 
respeitar a disciplina e autoridade deles.

Nesse tempo, muitos dos meus colegas saíam para trabalhar em algum hospital, mas 
eu ia para a USP como voluntário aprender oftalmologia com os residentes. Como era 
uma época de militarismo, eu era obrigado a andar fardado, e alguns dos colegas não 
me viam com muita simpatia por conta disso. Inicialmente, eu ficaria apenas três me-
ses, e quando fui ao catedrático pedir para ficar mais, ele disse: “Olha, Remo, o pessoal 
aqui não está gostando muito da sua presença, mas se o Mário Luís Camargo não tiver 
objeção, você pode ficar acompanhando ele”. Acabei ficando por um ano no HC por 
conta do Camargo, e gostei tanto da USP que no ano seguinte prestei novo concurso 
para fazer residência lá.

Você vai ficar receitando óculos, filho?

Durante a faculdade, meu pai sempre perguntava: “Remo, o que você vai ser?”, e eu res-
pondia: “Pai, não sei ainda!”. Eu realmente não sabia o que queria, achava tudo interes-
sante e fui testando: fiz ginecologia e obstetrícia por dois anos, fiz curso e plantão de 
cardiologia, adorava o pronto-socorro e aquela rotina de fazer o diagnóstico rápido e 
preciso para salvar um indivíduo que estava à beira da morte... Mas eu pensei: “Isso é 
loucura, ficar dando plantão a vida toda, sem dormir”. Quando vi isso, quis ir para o 
oposto, procurando uma especialidade que me trouxesse a maior recompensa em vá-
rios aspectos. E aí, no final do sexto ano, eu decidi fazer oftalmologia. 

Meu pai estava descendo a escada do sobradinho em que a gente morava, quando eu 
entrei, vindo da faculdade, e falei: “Pai, eu decidi!”; “O que você vai ser?”; “Oftalmologis-
ta”. Ele quase rolou da escada: “Você vai ficar receitando óculos, filho? Você não pensou 
em fazer cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica? Você vai fazer óculos?”; e eu falei: “Pai, 
é um pouquinho diferente disso. Primeiro porque a oftalmologia é linda, pelo que ela 
representa para o ser humano, e se a ciência está pouco desenvolvida para a maior parte 
das especialidades, essa é das que menos ampliou o conhecimento recentemente. Eu 
vou pegar uma avenida de oportunidades e tenho tudo para participar da evolução da 
oftalmologia. E, pai, quase todo mundo depois dos 45 anos precisa de óculos para perto, 
a chance de eu morrer de fome é pequena”. Era raríssimo, realmente, o primeiro ou 
segundo aluno da classe ir para a oftalmologia. Ia quem queria fazer óculos, como meu 
pai dizia. Mas eu pensei: “Eu terei um ambiente propício porque a concorrência será 
menor”. Mas ele ficou decepcionado. Até que começou a ver meus prêmios, minhas par-
ticipações e ficou mais satisfeito.

Dentro da minha especialidade, eu faço glaucoma, que é uma das doenças que mais 
cegam no mundo e a mais complexa que existe na oftalmologia. Na minha época, ne-
nhum dos residentes quis fazer glaucoma por ter toda essa complexidade e, naquela 
época, 40 a 50% dos pacientes tratados ficavam cegos. Esse foi mais um desafio que eu 
quis enfrentar. A meu ver, a visão é um dos dons mais preciosos que o ser humano tem 
e a maioria das doenças oculares pode ser evitada, mas havia muita necessidade de pes-
quisa para que essa evolução acontecesse. 

Eu fiquei apaixonado pela produção científica e me dediquei muito à pesquisa associa-
da à carreira médica; tenho mais de cem trabalhos publicados, premiados em vários lu-
gares do mundo, até na China. A pesquisa nessa área tem um aspecto interessante: você, 
às vezes, trabalha 15 anos em uma pesquisa – de manhã, de tarde e de noite –, chega a 
um resultado sólido que pode beneficiar toda a humanidade e não ganha um tostão, 
entrega 15 anos de trabalho de graça. Só não é de graça porque você se sente recompen-
sado por ter feito aquilo para o que tua profissão foi feita, ajudar o outro, mas é a única 
profissão que eu conheço que faz esse tipo de investimento no próximo.

Entre as minhas pesquisas, eu detectei que o pico de pressão é o fator mais importante 
no glaucoma. Os americanos achavam que o principal era a flutuação, e quem sou eu 
para contestar um americano? Mas continuei fazendo minhas pesquisas – trabalho em 
cima de trabalho, sem suporte nenhum –, porque estava brigando por algo que eu tinha 
quase certeza que estava correto, e cada passo confirmava o que eu achava no anterior. 
Para encurtar a história: hoje todo mundo sabe que o pico é o fator mais importante 
para medir a progressão do glaucoma e o teste para detectar o pico é de minha autoria. 
Meu Programa de Diagnóstico em Glaucoma – EDP, Early Diagnostic Program – ficou 
famoso e é considerado até hoje o melhor programa para diagnóstico do glaucoma. Os 
americanos –  que podem se achar superiores, mas quando veem que você está certo 
são os primeiros a reconhecer – imediatamente incorporaram meus resultados a um 
programa maior em que eles entravam. Mas achei ótimo, porque a função do nosso 
trabalho é ajudar a humanidade. 

Eu pulei, plantei bananeira, fiz o diabo!

Na época da minha formação, eu ainda morava na Vila Romana e, para acessar os traba-
lhos científicos de referência, precisava descer oito quadras a pé, pegar dois ônibus até a 
Vila Mariana e andar mais oito quadras até a Bireme [Biblioteca Regional de Medicina], 
na Escola Paulista de Medicina. Lá eu pedia os artigos que queria e eles chegavam na se-
mana seguinte. Não existia computador, eram aqueles livrões; a leitura te estimulava a 
pedir outros artigos, e você ia seguindo essa rotina. Depois de seis anos de medicina, três 
de residência, um de preceptor, eu achava que precisava arejar meu cérebro e o melhor 
caminho era sair do país. Eu tinha criado uma hipótese sobre o fluxo de escoamento 
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da patologia glaucoma baseado principalmente em dois autores, Stephen Drance, no 
Canadá, e Kenneth Richardson, nos Estados Unidos, e mostrei o trabalho para meu che-
fe da Faculdade de Medicina da USP. Ele achou interessante, elogiou, comentou meu 
nome com colegas dele, deu um bom incentivo, mas parou por ali. 

Eu tinha investido seis, sete meses fazendo isso, e achei que podia ir mais longe. Quis, 
então, mandar o trabalho para ser visto por esses autores estrangeiros de referência. 
Consegui verter para o inglês com ajuda de uma paciente e mandei para os dois. Uma 
carta levava 21 dias para ir e 21 dias para voltar, além do tempo que o indivíduo levava 
para ler e escrever, e eu fiquei numa grande ansiedade para saber a resposta dos gênios 
norte-americanos. Um dia, chega a resposta do Kenneth Richardson: “Remo, é sempre 
bom ter ideias frescas de jovens como você, mas seu trabalho ainda exige um caminho 
muito grande pela frente”. Em outras palavras, me tirou do caminho de uma forma ele-
gante. E logo chegou também a carta do Stephen Drance. Ele escreveu: “Remo, se você 
não tiver condições de pôr em prática o seu estudo, venha para o Canadá”. Foi a maior 
sorte da minha vida, e aí sim eu pulei, plantei bananeira, fiz o diabo! Passar um ano e 
meio no Canadá com um dos maiores nomes em glaucoma do mundo como mentor 
mudou totalmente minha vida e a forma como eu olhava o mundo. 

Meu pai deu recursos suficientes para viver de uma forma modesta por esse período. Eu 
dividia com um chinês um quartinho no hospital de veteranos de guerra do Canadá e 
comia a comida do hospital todos os dias. Mas isso, para um jovem, não é grande pro-
blema. Uma semana depois que eu cheguei, o doutor Drance me falou: “Remo, já passou 
o momento da pesquisa que você me mandou. Para falar a verdade, eu não te convidei 
exatamente pela pesquisa, mas sim pelo seu raciocínio lógico. Mas acho que você não 
é tão inteligente como eu pensava, devo ter errado, porque você não fez nenhuma per-
gunta até agora. Ou você sabe tudo ou está perdendo seu tempo. Agora, se você não sabe 
e não pergunta, você não está sendo inteligente”. Ele me deu uma pancada de cara e eu 
merecia! O fato é que eu falava mal o inglês e tinha medo de me expor.

Depois de se passarem 15 ou 20 dias, ele me chamou para ver um paciente, me disse 
o que achava do caso e me perguntou: “você acha que eu estou certo?”. Eu tinha duas 
saídas: ou falava que não concordava – sendo que eu não concordava –, ou ia virar va-
quinha de presépio, concordando o tempo todo. E eu falei: “Doutor Drance, acho que 
pode haver outra possibilidade além dessa”. Ele coçou a careca e disse: “Repita, Remo”. 
Eu repeti e ele falou: “Olha, você pode estar certo”, na frente do paciente, e emendou: 
“nós vamos começar amanhã uma pesquisa para ver quem está certo”. Na pesquisa ele 
estava certo, mas o patamar em que ele me pôs foi fantástico. 

Em outra ocasião, estávamos examinando um paciente e ele perguntou para um resi-
dente de terceiro ano – hierarquicamente inferior a mim: “Você viu uma transilumina-
ção em cabeça de alfinete às seis horas na íris do olho esquerdo do paciente?”. O residen-

te falou: “Não, eu não vi”. Ele acabou com o residente: “Como é que você chegou a R3 se 
você não sabe fazer propedêutica? Isso é fundamental, isso é básico no glaucoma, você 
tem que ver. Eu só não te reprovo esse ano porque você tem seis meses pela frente para 
me mostrar que eu estou errado”. Daí virou para mim: “Remo, você viu?” Eu sabia que 
ia levar a mesma bronca, sabia onde estava, sabia o tamanho, sabia tudo, mas a verdade 
é que eu não tinha visto. Então falei: “Doutor Drance, eu não vi”. E ele também acabou 
comigo. “No Brasil, não ensinam propedêutica?”. 

Eram três da tarde e às cinco a secretária dele me chamou no escritório. Eu pensei: 
“Puxa, esse velhinho vai me encher a paciência de novo. Eu venho para o Canadá sem 
um tostão, vivo num hospitalzinho de veterano de guerra, um frio desgraçado, choven-
do o tempo todo, e agora ele vai me pegar”, porque ele tinha uns 45 anos, para mim já 
era um velhinho. Fui lá, já preparado para ouvir, e ele falou: “Remo, você não viu aquela 
transiluminação?”; “Doutor Drance, se tem uma coisa que eu vou me arrepender pelo 
resto da vida é não ter visto essa transiluminação”. Esse episódio faz quase 40 anos e eu 
me lembro de cada detalhe do que ele falou: “Se você tivesse dito que tinha visto, você 
voltava hoje mesmo para o Brasil”. Ele queria ver se eu era honesto. E várias vezes duran-
te as pesquisas que eu fiz lá, ele punha os bacharéis de ciências atrás de mim, checando 
o que eu estava fazendo, porque qualquer pesquisa que saísse, sairia com o nome dele 
também e ele não queria correr riscos. 

Em outra vez, ele me chamou no consultório para ver um paciente e eu errei feio. Ele 
me chamava de burro, como eu podia ter errado desse jeito! E me mostrou a falha im-
portante no diagnóstico que eu fiz. Mas ele notou que eu fiquei muito chateado comi-
go mesmo e, passados uns 20 dias, me chamou novamente para ver outro paciente, eu 
examinei, falei o diagnóstico e ele falou: “Remo, você está absolutamente certo. Eu só 
acertei o diagnóstico hoje, antes de você, porque estava pensando que era outra coisa”, 
só para falar: “Olha, eu também erro, errar é humano e temos que reconhecer”. E assim 
foi o ano todo, com ele me mostrando os segredos da ciência e as coisas da vida. 

No final do ano, o professor Drance ganhou, pelo que ele fez pela humanidade, o título 
de sua majestade na Inglaterra e a primeira ordem no Canadá. E depois que se aposen-
tou se tornou organizador de todos os festivais de música clássica em Vancouver. Era 
um indivíduo fora de série, com uma história enorme.

O vinho esperou até eu ganhar o tal prêmio

Foi o doutor Drance que descobriu, naquela época, que o glaucoma dos pacientes que 
tinham hemorragia no disco do nervo óptico progredia mais rápido. Como em toda 
nova descoberta, é comum haver contestações no meio científico, mas ele não foi muito 
questionado. E eu cometi uma ousadia nesse episódio, com a seguinte ideia: “Se ele fala 
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que quem tem glaucoma com hemorragia progride mais rápido do que quem não tem, 
eu posso partir do inverso e comparar os pacientes que progrediram mais rápido com 
quem progrediu mais lento, será que eles têm mais hemorragia?”. Seria uma contrapro-
va, e fui fazendo sem avisar – o que foi uma falha, deveria ter falado porque eu estava 
usando o serviço dele. 

Quando eu concluí o trabalho, ele estava certo, deu exatamente o mesmo resultado, 
e eu falei para ele: “Doutor Drance, o senhor me perdoe, eu esqueci de avisá-lo, mas 
se o senhor diz que a hemorragia é mais frequente em pacientes que progridem rápi-
do, quem progride rápido tem que ter mais hemorragia do que quem não tem. E eu fiz 
um trabalho para averiguar isso”. Ele ficou espantado, porque punha certas dúvidas no 
trabalho que ele tinha tanto carinho, e perguntou: “E qual foi o resultado?”; “O senhor 
estava absolutamente correto”. Ele deu um sorriso desse tamanho e com esse trabalho 
eu fui o primeiro estrangeiro a ganhar um prêmio na Universidade de British Columbia. 

Lembro que fui para o meu quartinho no hospital de veteranos, onde ninguém me co-
nhecia porque eu saía de manhã e voltava à noite da universidade, e abri um vinho 
Chianti Ruffino, que meu pai adorava e eu tinha levado do Brasil para tomar só no caso 
de cumprir a minha obrigação de devolver para minha família algo que compensasse 
o sacrifício e a esperança deles, e o vinho esperou até eu ganhar o tal prêmio, ao longo 
de todo o ano. De repente, bateram na porta: “O brasileirinho está?” Eu falei: “Sim, estou 
no quarto”; “Você não quer vir comer uma pizza com a gente?” Era o pessoal do hospital 
– o diretor e toda a equipe – que soube do prêmio e, como eu vivia lá, era como se eu 
representasse o hospital; queriam festejar comigo. E eu mandei uma mensagem para o 
meu pai contando que tinha ganhado o prêmio e recebi de volta uma cartinha de três 
linhas: “Filho, você não fez nada que eu não esperasse que você fizesse, você fez toda a 
sua obrigação, mas como nós gostamos de ouvir isso...”. 

No final do meu estágio, o professor Drance me falou: “Remo, você agora está livre e vai 
voar com as suas asas. E eu quero te dar um conselho...”, e é interessante que ninguém 
esperaria do Drance uma mensagem daquelas, porque ele era um gentleman, um servo 
de sua majestade de primeira ordem, que tinha uma postura impecável. Mas ele disse: 
“Você é muito ligado aos seus princípios morais. Continue assim, mas lembre-se que 
ao seu redor as pessoas só pensam em três coisas: sexo, poder e dinheiro. Então, não 
seja bobo, fique alerta!”. Guardei isso até hoje. E disse para ele: “Doutor Drance, posso 
dizer algo também antes de ir embora?”. Ele olhou com uma carinha de surpresa, e eu 
continuei: “Quando o senhor passava pelas portas do hospital, o senhor empurrava a 
porta sem olhar para trás, e de 2.225 vezes que o senhor tentou fechar a porta esse ano, 
o senhor fechou só 1.890”. Ele falou: “Remo, você perdeu o seu tempo vendo isso? Não 
tinha coisa melhor para ver?”. Eu falei: “Doutor Drance, eu não podia deixar de prestar 
atenção por um segundo no que o senhor fazia, pois queria aproveitar o privilégio de 
sua convivência e tudo o que me ensinou durante esse ano”. Ele ficou todo orgulhoso.

Deus me ouviu e me deu o presente que eu queria 

Era a passagem do ano e, como bons jovens, eu e um amigo tínhamos aprontado bastan-
te nos dias anteriores. No dia do ano novo, sugeri curtirmos a passagem tranquilos, an-
dando na praia, sem tanta farra. Meu amigo estava com uma garrafinha de whisky, que 
bebemos de uma forma bem social, porque também tínhamos que comemorar. Estava 
uma linda lua cheia, com o mar platinado, e isso me inspirou muito. Tinha uma música 
tocando ao longe, em um clube no final da praia e nós fomos andando até lá. Nessa hora 
eu pensei: “Deus, está na hora do senhor me dar uma pessoa para eu compartilhar mi-
nha vida. Não que eu me queixe das demais, mas está na hora de vir a pessoa certa!” Está-
vamos encostados no paredão do clube quando, por algum motivo, o porteiro saiu; eu e 
mais uns 20 entramos rápido e fomos nos esconder porque ele podia vir atrás de nós. Es-
tava sentado na murada, jogando conversa fora com meu amigo, quando virei e vi uma 
morena linda entrando no clube. Pensei na hora: “Essa eu não posso deixar passar em 
branco”. Quando cheguei perto dela, já havia outras cinco pessoas ao redor papeando. 
Eu cheguei na maior cara de pau – não esqueço até hoje – e falei no seu ouvido: “Se você 
quiser um homem de verdade pelo resto da sua vida, vem conversar comigo depois”. E 
ela foi. Daí começou o romance, e dois anos depois estávamos casados. Foi assim que eu 
conheci minha esposa, Christianne. Uma mãe exemplar, com quatro filhas que amam 
ela tanto quanto eu. Então, quando eu olho para trás, eu penso: “Deus me ouviu e me 
deu o presente que eu queria”.

Se eu não tivesse uma família maravilhosa e compreensiva como eu tenho, a vida seria 
muito dura. Porque a carga que você carrega quando se compromete com o doente é 
pesada. Você não pode sair, fechar a porta e esquecer dele. Eu levo os casos para casa, 
fico pensando neles, o inconsciente vai armazenando as informações e, de repente, vem 
uma ideia que pode ser determinante. Às vezes, eu não durmo à noite e tenho um pape-
lzinho ao lado onde eu escrevo minhas ideias, porque são coisas sérias. O maior contato 
da pessoa com o mundo exterior é a visão, seus sonhos são realizados pela visão, você 
sonha com imagens que tem armazenadas no seu cérebro. Você vê o sorriso da criança, 
o choro da criança. Como alguém pode perder tudo isso sem que aquele que detém esse 
conhecimento dê tudo o que pode para evitar? 

Tem uma história que marcou minha vida, de um paciente que teve um problema 
sério no olho depois de uma cirurgia de catarata, mas ninguém sabia exatamente do 
que se tratava. Era uma neurite isquêmica, mas a gente não entendia direito a causa. 
Quando veio se consultar comigo, ele tinha catarata no outro olho e eu falei: “Vamos 
adiar o máximo possível a operação”, porque se, numa guerra, você não tem certeza 
da vitória, você adia a batalha. Foi o que eu fiz até um momento em que eu tinha que 
operar, pois ele estava quase cego daquele olho. Eu tenho um sitiozinho, e nessa época 
recebia quatro a seis revistas americanas e europeias por mês que eu levava para lá; 
sentava na piscina, pegava o meu Campari e ficava lendo as revistas. Podia estar jogan-
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do tênis, passeando, andando a cavalo, mas aquelas duas, três horas para ler as revistas 
eram obrigatórias. E naquelas revistas apareceu: “Neurite óptica isquêmica pós-cirur-
gia de catarata. Dezoito casos tratados dessa forma sem nenhuma intercorrência”. 
Puxa vida, que coincidência! Ia operá-lo na segunda-feira e era domingo. Liguei para 
o paciente e falei: “Comece a tomar esse remédio e eu te opero na terça, em vez de 
segunda”. E ele ficou bem, graças a Deus, nunca mais aconteceu nada. De presente, ele 
me deu na época uma câmera Pentax para que, toda vez que eu tirasse uma fotografia, 
eu lembrasse das imagens que permiti ele ver na vida. 

Acho que dentro da minha especialidade eu sou o único latino-americano com con-
tribuições maiores. Recebi um prêmio da Associação Mundial de Glaucoma pelo que 
fiz pela sociedade e pelo conhecimento do glaucoma. Outro prêmio muito bonito eu 
recebi em Nova York, no Waldorf Astoria, todo mundo de black tie, sendo homenage-
ado pela comunidade americana também pelo que eu fiz. E também tenho dado uma 
série de named lectures, que são as palestras mais importantes no universo acadêmico. 
Tem uma frase de Nelson Mandela que diz: “Tudo é impossível até que você o faça”. Se 
você acredita, a turma pode bater de tudo quanto é lado, mas precisa ir em frente. Por 
exemplo, havia um professor em Stanford que me disse um dia: “Remo, você fica dando 
água para os pacientes para fazer teste, você já pensou que um paciente bebendo quatro 
copos de água pode morrer de insuficiência cardíaca?”. E sempre nas palestras que eu 
dava ele criticava muito. Depois, ele fez um estudo com meu teste e verificou que eu 
estava certo, e num congresso em Boston dobrou-se na frente dos outros professores: 
“Forgive me, master”. 

Minhas filhas me perguntaram a pouco: “Pai, você tem muitos erros?”. E eu falei: “Barba-
ridade! Enormes. Mas eu aprendi com eles e provavelmente erro menos do que os outros 
por isso.” Porque na hora em que você joga a culpa no outro, você não aprende com o 
seu erro. Tudo o que dá errado sempre tem uma parte sua, então ponha a culpa em você. 
Não durma à noite, mas no dia seguinte você estará maior do que você estava.



CRÉDITOS DA PUBLICAÇÃO

Instituto Museu da Pessoa

Fundadora e Curadora
Karen Worcman

Diretora Executiva
Sonia London

Colaboradores 2017
Allan Russo Fava

Ana Paulo Cerqueira
Bruno Pinho

Caio Coimbra
Carolina Alves

Carolina Rocha Braz
Dalci Alves da Silva

Daniel Ajzental
Danilo Eiji Lopes

Felipe Rocha
Gabriel Medeiros Morais

Gabriela Ottengy
Jefferson Santos

Joyce Pais
Keli Garrafa

Lia Paraventi
Lila Schnaider

Lucas Lara
Marcia Trezza

Marcos Terra
Rosana Miziara Lopes

Tamires Youssef

Agradecimentos
A todos os entrevistados 
do programa Conte Sua 

História de 2017

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
de acordo com ISBD

T639 Todo mundo tem uma história pra contar: histórias  
 de vida de médicos e médicas brasileiros. - São Paulo :  
 Olhares, 2017.
 164 p. : il. ; 18cm x 24,5cm.
 Inclui bibliografia, índice e anexo.
 ISBN: 978-85-60505-49-4
 1. Medicina. 2. Médicos. 3. Médicas. 4. Histórias de  
 vida. I. Título.
2018-13    CDD 610
    CDU 610

Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva - CRB-8/9410

Índice para catálogo sistemático:
1. Medicina 610
2. Medicina 610

Este livro foi composto em Proforma, impresso pela Gráfica MaisType sobre papel polén bold 90g em dezembro de 2017.

© 2017 Museu da Pessoa e autores.

Coordenação
Caio Coimbra
Marcos Terra
Sonia London

Produção e Coordenação Editorial
Carolina Margiotte Grohmann

Editor
Otávio Nazareth

Entrevistadores
Carolina Margiotte Grohmann, 
Felipe Rocha, Márcia Trezza e 
Otávio Nazareth

Transcrição
Mariana Wolff

Revisão
Maurício Ayer

Projeto gráfico e diagramação
Editora Olhares

Entrevistados
Denize Ornelas
Eduardo Grohmann
Elizabeth Alexandre
Jairo Sobrinho
Amaury Francês
José Carlos Truzzi
Ligia Kogos
Luiz Augusto Franco de Andrade
Luiz Meyer
Maria de Fátima Santos
Maristela Soubihe
Matilde Sposito
Paulo Keiki Matsudo
Remo Susanna
Rosiane Mattar

Credito das imagens
Acervo pessoal dos depoentes


