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Esta obra é dedicada de modo especial...

A Aida Lúcia, minha esposa,
pela idéia e estímulo na realização deste projeto.
À memória de Juscelino Kubitschek de Oliveira,
médico por vocação,
urologista por opção
e grande presidente da República Federativa do Brasil.
A todos os urologistas brasileiros,
doravante orgulhosos recipiendários da outorga a JK de
Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia.

9

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia

“Não há para mim título de que mais me orgulhe que o de médico.
Nenhuma profissão é mais nobre, mais séria, mais insubstituível do
que a nossa.”
Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976).

Este livro foi fruto de aproximadamente três anos de trabalho.
Pretende ser um breve documentário sobre a vida e a personalidade de
Juscelino Kubitschek e Oliveira, enfatizando sobremodo sua
apaixonante vocação pela medicina; sua trajetória como cirurgião,
como urologista e, na condição de político, seus feitos na área da
saúde, além de suas interfaces com a excelsa arte hipocrática.

11

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia

“Agradecer não rima com fingir, mas identifica-se com reconhecer.”

Pelo apoio a esse projeto manifesto
meus sinceros agradecimentos aos urologistas
Walter José Koff, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia.
Ronaldo Damião, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia
José Carlos de Almeida, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia –DF

Pela edição dessa obra manifesto
minha incontida gratidão à gloriosa
Sociedade Brasileira de Urologia

Helio Begliomini
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“Nada me custou na vida tanto esforço como cursar a Faculdade de
Medicina e formar-me. Pertenci à estirpe dos estudantes sem mesada,
dos que, durante o curso, trabalham por necessidade.”
Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976).

O nosso trabalho “Juscelino Kubitschek de Oliveira: Médico, literato e
presidente da república. O urologista – cidadão mais famoso do mundo!”,
esteio e substancioso ponto de partida na elaboração desse livro, teve o
privilégio de receber através de concurso, sob pseudônimo, o concorrido
Prêmio de Cultura Geral “José de Almeida Camargo” de 2003, promovido
bienalmente pelo Departamento Científico da tradicional Associação
Paulista de Medicina e outorgado em sessão solene no dia 17 de dezembro
de 2004.
Helio Begliomini
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PREFÁCIO I
Convidado gentilmente pelo amigo e colega Helio Begliomini para
prefaciar esta magnífica obra de pesquisa, análise da personalidade
profissional, humana e política de um HOMEM, aceitei, entre orgulhoso
e temeroso, a execução de tal honraria.
Iria escrever para uma das primeiras páginas em uma produção
da lavra do Helio e, por imposições da seqüência literária, usufruir as
leituras iniciais. Difícil mister.
A tranqüilidade me veio da certeza da rápida passagem dos leitores
para o cerne do livro, onde, tranqüilamente e saboreando o prazer da
leitura, iriam deparar com um trabalho de pesquisa cuidadosa e
iconografia abundante, emoldurada pelo texto escorreito e de estilo
límpido, como tudo que provém de Helio Begliomini em todos os assuntos.
“Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira
de Urologia” veio para enriquecer a história da Sociedade e reconhecer,
para gáudio e orgulho dos urologistas, que um dos nossos atingiu o
posto de PRESIDENTE DO BRASIL, sem renunciar aos títulos de médico
e urologista.
Pouco poderia acrescentar; a não ser que, tendo sido o Presidente
amigo de dois irmãos, Fernando e Haroldo, o primeiro alvo de um afeto
intenso do Presidente e o segundo, dono de uma Companhia de Aviação,
a Nacional Transportes Aéreos, que fez toda a cobertura das candidaturas
do nosso PATRONO, as histórias contadas e gravadas reforçam a
convicção do caráter bondoso e democrático do Presidente Juscelino.
Não poderia deixar de acrescentar e mesmo adicionar, em misto
de ciúme pela relação Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)-Juscelino,
dois fatos importantes: sua participação no 1º Congresso Brasileiro de
Urologia, em 1935, como membro da comissão organizadora e relator de
um dos temas, e em 7 de outubro de 1943, na chegada dos congressistas
do 3° Congresso Brasileiro de Urologia a Belo Horizonte, quando foram
recebidos, pessoalmente na estação, pelo Prefeito Juscelino Kubitschek,
17
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que os declarou hóspedes oficiais da cidade. O Prefeito participou de
várias sessões do Congresso.
O outro fato deu-se em 1957, antes da ida ao Congresso da
Confederación American de Urología – CAU, em Mar del Plata. O Presidente
Cumplido de Sant’Anna decidiu ir ao palácio com a delegação se despedir
do Presidente da República. Sem hora marcada. Como seria evidente
fomos barrados. Após minutos de discussão e argumentos inválidos,
chega meu irmão, Fernando, e resolve interceder. Desaparece e minutos
depois vêm um funcionário recomendando que subíssemos por um
pequeno elevador privativo e aguardássemos numa sala. Passado algum
tempo entra o Presidente Juscelino acompanhado do Fernando e, com
aquele sorriso, foi dizendo “vocês não precisam de hora”. Cumprimentando
a todos colocou a mão no meu ombro e disse “que inveja”. Se fosse
possível mandaria amputar este ombro para guardar no museu da SBU.
Esses fatos são, penso eu, a única justificativa pelo amável e
carinhoso convite, pois, nosso Helio, tinha certeza de que para os velhos,
quando “os dias são longos e os anos são curtos”, pouco lhes resta a
mais do que recordar e contar histórias.
O autor manteve a difícil posição do historiador, pois, em várias
passagens, cuidou da veracidade e autenticidade dos fatos atribuindolhes a dimensão exata, sem ferir ou conspurcar a memória inatingível
do Presidente.
O historiador Helio o fez com sutileza e maestria, o biógrafo cumpriu sua missão e o médico enfocou como ninguém as qualidades da
figura altamente pragmática, cuja soma redundou em um incomparável
Juscelino Kubitschek.
Ao lerem a magnífica obra do Helio Begliomini, poderão ficar
tranqüilos pela escolha do Patrono e Defensor da Urologia e um vigilante
eterno pelo progresso da SBU.
Sérgio d’Avila Aguinaga*
* Nascido em 19 de junho de 1922. Aos 17 anos foi professor secundário de Física,
Química e História Natural. Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da
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Universidade do Brasil, em 1947. Como estudante, estagiou no laboratório de análises
e bacteriologia sob a chefia de Arlindo de Assis. Foi interno do Serviço de Cirurgia e
Urologia do Hospital São Francisco de Assis e posteriormente assistente (4ª. e 9ª.
enfermarias sob a chefia do dr. Jorge de Gouvêa). Foi interno do Pronto-Socorro sob
a chefia dr. Darcy Monteiro e interno da Casa de Saúde São José.
Trabalhou em 1948, 1949 e 1950 no Massachusetts General Hospital em Boston.
Foi assistente de Urologia da Universidade Federal Fluminense e livre-docente de
Urologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado da Guanabara.
Foi professor catedrático de Urologia, em 1967, da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estagiou no setor de transplantes em
Cambridge-England (1968), tendo como chefe Roy Calne, Honorary Clinical
Consultant. Fez a Escola Superior de Guerra em 1976.
É titular remido e ex-presidente da SBU (1977-1979); emérito do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões, da Academia Nacional de Medicina e foi seu presidente (1993-1995).
É membro das Academias de Medicina do Piauí, da Paraíba, da Espanha, da Polônia
e licenciado pela Ordem dos Médicos de Portugal. Tem 287 trabalhos publicados,
livros, poesias e ensaios.
Recebeu as seguintes condecorações: Ordem do Mérito Médico, do Mérito Naval, do
Mérito Aeronáutico, do Mérito Tamandaré, do Mérito Avante Bombeiro, além de
Cidadão Benemérito do Estado da Guanabara.
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PREFÁCIO II
Fiquei surpreso e honrado quando recebi o convite para prefaciar
este livro de Helio Begliomini. Surpreso porque, para mim, prefaciar
um livro é novidade. Honrado porque tenho grande admiração pelo
autor e sobre quem ele escreve, o Presidente dos Presidentes, Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
Passei a ter um contato mais próximo com o autor em 1995, no
XXV Congresso Brasileiro de Urologia, quando lancei minha candidatura
à Presidência da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).
Durante o café da manhã, no hotel, aproximei-me e perguntei se
ele havia recebido minha carta anunciando minha candidatura. Na
verdade conhecia muito bem sua aversão pela maneira com eram
realizadas as eleições em nossa Sociedade: através de delegados
representantes de cada Estado. Begliomini era a favor do voto universal
e escrevia em nosso boletim sobre isso, bem como sobre a necessidade
de uma discussão mais ampla sobre os destinos da nossa SBU.
Assim que perguntei ouvi a resposta: sim, recebi sua carta que
basicamente descrevia um resumo de seu currículo, o que tem valor,
mas o mais importante é conhecer suas idéias, o que você pretende
fazer, e na carta não havia nada disso.
Naquele momento compreendi, mais do que nunca, que era preciso apresentar uma proposta de trabalho; o que fiz após exaustivas
reuniões com aqueles que me apoiavam. Acabei sendo eleito com 90%
dos votos e iniciamos um trabalho de democratização e descentralização da nossa SBU. Instituímos o voto universal que vem se mantendo
até os dias de hoje.
Durante estes 10 anos, de alguma forma, continuo trabalhando
pela nossa Sociedade e sempre que sou consultado procuro indicar o
nome de Helio Begliomini para algum cargo que exija muita dedicação.
Foi Presidente da Comissão de Ética na minha gestão e voltou a ser na
atual, onde exerço o cargo de Secretário-Geral.
21
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De fato, quero confessar que, na minha vida como dirigente da
SBU, o urologista, escritor, poeta, contista e cronista Helio Begliomini
teve marcante influência nas minhas ações. Assim sendo, elevo este
convite a uma grande honra para mim e lamento não ter o mesmo dom
para retribuir o quanto fui aquinhoado pelo seu pensamento e publicações. Só posso escrever com a sinceridade do fundo da minha alma.
Quando comecei a ler esta obra sobre Juscelino Kubitschek de
Oliveira, não imaginava encontrar tanta sensibilidade e grandiosidade
no médico que se eternizou como um dos maiores estadistas brasileiros.
Pensava que JK tivesse sido um urologista clínico, fato muito
comum naquela época. Desconhecia suas aptidões cirúrgicas, sua
devoção pelo juramento de Hipócrates, sua opção exemplar pelos
desfavorecidos, sua determinação em aprofundar sua técnica e
conhecimento com os grandes mestres da urologia mundial.
No capítulo das “Atividades como Médico Militar”, Begliomini
cita um pensamento inominado: “Heróis tivemos muitos, faltam-nos
historiadores capazes de colocar na história os nomes desses grandes
homens”.
Posso afirmar com toda a convicção que esta obra remete ao autor
o título de grande historiador, pois dá a dimensão verdadeira que merece
nosso grande herói, Juscelino Kubitschek de Oliveira, como médico
urologista e grande estadista.
JK não foi, dentre tantas realizações administrativas, somente o
homem que construiu Brasília. JK foi um estudante pobre que galgou
muito sucesso na sua profissão médica graças a muita dedicação, persistência e bravura, inclusive como médico cirurgião na Revolução
Constitucionalista de 1932.
A obra de Begliomini lança uma pergunta que nunca nós,
urologistas, encontraremos a resposta: o que seria da urologia brasileira
se ele continuasse somente urologista?
Com certeza perderia a nação brasileira; mas, certamente, a
Urologia teria traçado outro caminho e provavelmente estaríamos hoje
estudando a técnica de JK da prostatectomia radical para tratamento
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cirúrgico do câncer da próstata ou já conheceríamos uma técnica cirúrgica
mais eficiente para reconstrução de uma nova bexiga.
Begliomini não deixou de relatar, inclusive, fatos comprometedores
inerentes a qualquer ser humano: a doença urológica que o acometeu e
deixou seqüelas e uma paixão não solucionada que perdurou durante
muitos anos.
“Juscelino Kubitschek de Oliveira: Patrono da Sociedade Brasileira
de Urologia” preenche uma grande lacuna na nossa história e deve ser
recomendado não só aos mais jovens, mas também àqueles que viveram
os desdobramentos de sua época para que conheçam o lado mais nobre
de sua vida: ser médico e urologista.

Ronaldo Damião*

* É membro titular da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de
Medicina Militar. É professor titular de Urologia da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro e chefe do Departamento de Especialidades Cirúrgicas do Hospital Universitário Pedro Ernesto (UERJ).
É doutor em Urologia pela Universidade Federal do Estado de São Paulo e livredocente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia (1997-1999); presidente do XXVII
Congresso Brasileiro de Urologia (1999); editor-chefe do Boletim da Sociedade Brasileira de Urologia (1999); presidente da Comissão de Seleção de Título de Especialista da SBU (1993-1995); chefe do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade
Brasileira de Urologia (1991-1993) e diretor da Secção de Urologia do Capítulo do
Estado do Rio de Janeiro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (1992-1994).
É editor-associado do Jornal Brasileiro de Urologia desde 1997; atual secretáriogeral da Sociedade Brasileira de Urologia (2003-2005) e membro correspondente
da American Urological Association e da European Urological Association.
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PREFÁCIO III
O eterno Presidente Juscelino foi talvez o maior brasileiro do século
XX. Foi eleito e empossado em um período muito tumultuado da vida
política brasileira. Getúlio Vargas havia se suicidado um ano antes,
deixando um terrível vazio na política e no coração de boa parte dos
brasileiros e sido sucedido, primeiro, pelo Vice-Presidente Café Filho e,
após, pelo Presidente do Congresso, Carlos Luz, sempre sob ameaça de
golpe militar e arruaças em quase todo o país.
No exercício da presidência ele, de imediato, arregaçou as mangas
e executou um programa de governo jamais repetido na história
republicana. Deu início acelerado à transferência da capital federal do
litoral, onde sempre esteve desde o descobrimento do Brasil, para o centro
geográfico do país-continente. O planejamento desta fundamental medida
de interiorização do país e abertura do imenso planalto brasileiro à
civilização já constava de todas as constituições brasileiras há muitas
décadas; porém, nenhum presidente se havia aventurado a sequer iniciar
tamanha empreitada, pois Juscelino iniciou e terminou a tarefa no seu
período de governo. Planejou uma grandiosa capital com uma arquitetura
ultramoderna e um plano urbanístico revolucionário do grande urbanista
Lúcio Costa, muitas décadas à frente do seu tempo. Executou toda a
obra em menos que 4 anos, e terminou o seu governo já com Brasília
inaugurada em 21 de abril de 1960.
Para permitir usar a nova cidade planejou e executou a abertura
de gigantescas rodovias ligando os quatro cantos do país à nova capital. Basta mencionar, para comprovar estes fatos, a rodovia BelémBrasília, eixo Sul-Norte do novo Brasil, construída no meio de uma
das selvas mais inóspitas e recônditas do mundo e com extensão de
milhares de quilômetros.
Somente a transferência da capital seria suficiente para consagrar
uma administração presidencial. Porém, Juscelino pensava num país e
num povo que agonizava por progresso e ansiava por uma vida mais
25
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digna. Fundou a indústria de construção naval, criou a indústria aeronáutica que hoje é uma das mais importantes do mundo em termos de
aviação civil e, principalmente, concebeu e implantou a nova indústria
automobilística, tornando o país auto-suficiente na produção de veículos automotores.
Dirigiu a economia com enorme competência e instituiu a paz política no país, entregando ao seu sucessor um país tranqüilo e confiante no
futuro. Não quis o destino que o próximo presidente fosse uma figura com
a mesma grandiosidade, e com isto sofreu o nosso inesquecível presidente
com o retrocesso político, e os chamados anos de chumbo, que se seguiram
à sua presidência. Quando recuperado dos traumas e perseguições injustamente sofridas, e se preparava, mais uma vez, para voltar a ser candidato
ao cargo supremo do país, a morte o colheu prematuramente numa rodovia, justamente uma das tantas que havia ampliado e reformado.
Entretanto, este livro do nosso mais eminente escritor urologista,
dr. Helio Begliomini, sobre Juscelino, não trata desta história, já tantas
vezes contada e, infelizmente, ainda tão desconhecida dos brasileiros.
Um grande país precisa de grandes heróis e nós não honramos
sequer um dos maiores, que foi o nosso grande presidente.
Este livro descreve uma face quase desconhecida deste grande
brasileiro que para a maioria das pessoas surpreendente. Porque Juscelino
Kubitschek de Oliveira era médico-urologista, o primeiro e único
urologista do mundo a ser presidente de seu país. Não um mero médico
diplomado que trocou de interesse após receber o diploma. Mas sim, um
especialista de alta capacidade, treinado num dos melhores serviços de
urologia do mundo de então, em plena cidade-luz. Um urologista com
treinamento na Paris do início dos anos trinta do século XX!
Esta é a história descrita neste livro. Nele, de modo magistral, o
dr. Begliomini descreve esse lado ignorado até aqui desse eminente
brasileiro que nos enche de brio e orgulho. Afinal ele foi, em primeiro
lugar, um médico e, mais do que isso, foi urologista como nós!
Estas foram as razões que nos levaram a proclamá-lo patrono da
urologia brasileira e dar seu nome a nossa mais importante condecora-

26

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia

ção, a Medalha Brasileira Juscelino Kubitschek de Oliveira de Mérito
Urológico. Ele estará, a partir de agora, sempre ligado à Sociedade Brasileira de Urologia, sua imagem impressa em todos os nossos documentos e em todas as nossas realizações.
Porque, acima de tudo, temos orgulho do seu nome e honramos a
sua memória: o de maior brasileiro do século XX. Agora, finalmente,
temos o nosso herói – o Urologista Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Walter J. Koff*

* Foi residente de cirurgia geral e de urologia. Fez mestrado, doutorado e livredocência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É Fellow da University
of California, Los Angeles; da Baylor School of Medicine; do Texas Medical
Center, Houston, Texas; da University of London, The Hospital for the Sick
Children e do Karolinska Hospital, Estocolmo, Suécia.
É professor titular de urologia e andrologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS); professor de pós-graduação do programa de pós-graduação medicina: cirurgia (UFRGS), e coordenador da área de urologia do referido
curso. É atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia (2003-2005).
Possui mais de 200 artigos publicados em revistas indexadas e mais de 50
artigos publicados no exterior. Tem 280 trabalhos apresentados em congressos
nacionais e 45 apresentados em congressos no exterior. Escreveu mais de 40
capítulos de livros e editou 7 livros científicos.
Foi criador, fundador e o primeiro presidente da Fundação Médica do Rio Grande
do Sul.
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I NTRODUÇÃO
“O enigma do tempo é que no fundo nada muda, mas ao
mesmo tempo tudo é diferente.”
Aldous Leonard Huxley (1894-1963), renomado escritor inglês.

Em 2003 apresentei, no XXIX Congresso Brasileiro de Urologia, um
pôster intitulado “Juscelino Kubitschek de Oliveira. O urologista-cidadão
mais famoso do mundo!”, causando curiosidade, perguntas e singular
apreciação pelos congressistas que tiveram a oportunidade de vê-lo. Um
deles, mineiro de Juiz de Fora, confidenciou-me que se maravilhava não
somente pela originalidade do trabalho, mas, muito mais, por ser recheado
de encômios dirigidos a um notório mineiro, escritos não por um
conterrâneo, mas sim, por um mero paulista paulistano.
No mesmo evento tomei ciência, através do discurso de posse do
gaúcho Walter José Koff, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia
(SBU) para o biênio 2003-2005, de que uma de suas metas de trabalho
era proclamar solenemente em sua gestão Juscelino Kubitschek de
Oliveira como Patrono da SBU.
Voltando desse inesquecível congresso urológico compartilhei com
minha esposa, Aida Lúcia, estes fatos. E ela, de chofre, me questionou:
Por que você não escreve um livro sobre esse assunto? Inicialmente, recusei
tal sugestão, mas ela, convicta de sua proposta, reforçou ainda mais a
sua idéia. Daí para frente não lhe dei nenhuma resposta. O assunto parecia
ter sido encerrado. Contudo, confesso que os dias foram se passando e, a
cada vez mais, ardia em minha consciência não somente o desejo, mas já
vislumbrava a necessidade de se elaborar tal documentário.
Ao ser grato à atual diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia
pelo honroso convite de presidir novamente a Comissão de Ética Médica
e Defesa Profissional, propus ao dr. Walter Koff e ao dr. Ronaldo Damião,
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respectivamente seu Presidente e Secretário-Geral, a elaboração de um
opúsculo intitulado “Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da
Sociedade Brasileira de Urologia”.
O nome pretendia resgatar a importância que JK teve não somente
como cidadão, mas também como médico e sobremodo urologista, indo
ao encontro da sugestão do dr Koff de declará-lo Patrono da grei urológica.
A obra em questão não tenciona jamais esgotar as múltiplas facetas,
virtudes, peculiaridades e realizações de nosso grande protagonista. Tratase, por sua vez, de um epicédio que tem como desiderato-mor apresentar
de forma objetiva, sucinta e compacta variegados aspectos biográficos,
familiares, médicos, urológicos, políticos, literários, além de fragmentos
do ideário deste eminente brasileiro.
Embora nem todas as fotografias reúnam a nitidez que se desejasse, pretendem ilustrar os mais diversos momentos de sua trajetória
plural, polimorfa e quase sempre vitoriosa.
“Antes tarde do que nunca” – diz o adágio popular. Com ele, quero
sublinhar, neste singelo livro a todos os brasileiros e estrangeiros;
esculápios ou não; urologistas e demais especialistas, que o preclaro
Juscelino Kubitschek de Oliveira foi não somente um dos mais notáveis,
profícuos e queridos presidentes que o Brasil já teve, mas também um
médico apaixonado pela sua vocação, exercendo-a singularmente
enquanto pôde como urologista, com apurada formação especializada
em centros internacionais de vanguarda.
O feliz epônimo a Juscelino Kubitschek de Oliveira como
patronímico da Sociedade Brasileira de Urologia, não somente consigna
um justo e meritório reconhecimento a um digno urologista e honorável
cidadão, mas também estende a todos os especialistas nesse mister o
orgulho de ser automaticamente seus atávicos recipiendários.
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O RIGEM
“O mais importante não é tanto saber que mundo vamos deixar para nossos
filhos, mas, antes, que tipo de filhos deixaremos no nosso mundo.”
Alain Finkielkraut, filósofo francês.

Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu aos 12 de setembro de
1902 no Arraial do Tijuco, atual Diamantina – Minas Gerais (Figura 1).
Era filho de uma família modesta. Sua mãe, Júlia Kubitschek (Figura 2),
professora primária de ascendência austro-húngara, depois que ficou
viúva aos 28 anos, lhe deu a instrução inicial e o criou juntamente com
sua irmã, Maria da Conceição, a “Naná”, um ano mais velha – apenas
com a ajuda de uma mulher filha de escravos, que olhava as crianças
enquanto ela trabalhava (Figuras 3 e 4). Eufrosina, a filha mais velha
do casal, morreu antes de completar um ano.

Figura 1 – Diamantina no início do século XX.
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Figura 2 – Juscelino Kubitschek e sua mãe em 1968.

Figura 3 – Juscelino,
quando criança

32

Figura 4 – “Nonô” e “Naná” em 1905.
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Seu pai, João César de Oliveira, era descendente de comerciantes
de diamantes. Foi garimpeiro, delegado de polícia e fiscal de rendas.
Mas foi principalmente como caixeiro-viajante que ganhou a vida. Ao
contrário de sua mulher, adorava sair à noite e participar de serenatas;
era expansivo e nada severo. Ainda jovem, tornou-se conhecido como
excelente dançarino, bom violinista e grande animador de serestas e
reuniões dançantes, bastante comum na festeira Diamantina. Morreu
prematuramente de tuberculose quando Juscelino tinha três anos de
idade (Figuras 5 e 6). O nome Juscelino é uma homenagem ao pai de
consideração de João César – Juscelino Heliodoro Ferreira, que o criou
após a morte da mãe.

Figuras 5 e 6 – João César de Oliveira, pai de Juscelino Kubitschek de Oliveira.

A principal lembrança que Juscelino tinha de seu pai era a do seu
enterro, assistido da varanda da casa do avô, quando viu sua irmã Nana
acenar para o caixão e dizer diversas vezes: Adeus papai!
Sua mãe, Júlia Kubitschek, diferentemente do pai, era uma pessoa
retraída, inteiramente dedicada ao cumprimento de seus deveres como
professora de uma escola pública na zona rural de Diamantina,
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denominada Palha, distante aproximadamente 10 quilômetros da cidade,
trajeto que ela percorria diariamente a pé.
Com a morte de João César de Oliveira, a família passou a viver
exclusivamente do parco rendimento auferido pela mãe, na ocasião, de
cento e quarenta mil réis, salário esse o mesmo desde a sua nomeação,
durante doze anos. Dois anos após, conseguiu transferência da zona
rural para a cidade, pondo fim a suas grandes caminhadas.
Nessa época de grandes privações e sacrifícios, a têmpera de Júlia
Kubitschek forjou positivamente a educação dos filhos, ensinando-os a
valorizarem o trabalho e o estudo. Suas vidas se davam no lar, na escola
e na igreja. Júlia Kubitschek, antes de ir ao distante trabalho, participava
diariamente das missas matutinas das seis.
Na família, o único destaque político fora um tio-avô, João Nepomuceno Kubitschek, que chegara a senador constituinte estadual de
Minas Gerais, em 1894, e vice-presidente do estado de 1894 a 1898.
O local de nascimento de Juscelino, Diamantina, elevada à condição
de cidade em 1838, era, à época de sua infância, um lugar pobre. Não
tinha esgoto nem água tratada, e os mortos eram enterrados dentro das
igrejas (Figuras 7 e 8).

Figura 7 – Casa diamantinense onde nasceu o menino Juscelino.
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Figura 8 – Juscelino, anos mais tarde, na janela da casa onde passou a infância.

Juscelino era acordado antes das seis horas. Experimentou as frias
manhãs de Diamantina andando descalço pelas suas ruas calçadas com
grandes pedras. Quando criança foi coroinha da Igreja Nossa Senhora
da Luz e ajudava também as missas na basílica do Sagrado Coração de
Jesus, tornando-se amigo do padre José Edwards Jardim e do monsenhor
Serafim Gomes Jardim.
Juscelino foi alcunhado ternamente por seus familiares de “Nonô”
(Figura 4). Estudou inicialmente na escola onde sua mãe lecionava. Fez
seus estudos secundários no seminário diocesano de sua cidade natal,
embora não escondesse de ninguém que não tinha vocação para o
sacerdócio. Sua mãe conseguiu junto ao reitor, padre Péroneille, um
desconto nas mensalidades. No seminário adquiriu, durante três anos
muita cultura, já que lia os escritores clássicos. Estudou Byron, Shakespeare,
La Fontaine, Voltaire, Corneille, Racine, Molière, Balzac e Emile Zola.
Tinha por obrigação recitar trechos do padre Antônio Vieira, Manuel
Bernardes, entre outros. (Figura 9). Muitos de seus professores eram
padres franceses, o que lhe foi muito útil posteriormente, na sua especialização em urologia na França. A propósito, também teve como pro-
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fessora desse vernáculo uma francesa conhecida como Madame Louise,
que residia em Diamantina.

Figura 9 – Turma de seminaristas de Diamantina. Juscelino está assinalado com círculo.

Foi influenciado por dois grandes médicos citadinos: O dr. José
Eulálio de Souza, exemplo de dedicação aos pobres, que tratara de seu
pai durante longo tempo, visitando-o diariamente sem nada cobrar.
Juscelino foi também por ele tratado com muito carinho de uma fratura
num dos pés, o que criou um vínculo grande de amizade entre os dois. O
outro médico foi o dr. Álvaro da Mata Machado, com o qual mantinha
longas conversas e por quem recebia notícias das principais novidades e
descobertas na medicina, o que nutria ainda mais sua genuína vocação.
Juscelino não lhes escondia sua grande aspiração de ser médico
Desejoso de estudar medicina, sonho que acalentava desde a
infância, partiu, com 19 anos, para a nova capital mineira, constituída
há pouco mais de vinte anos. A cidade de Belo Horizonte fora planejada
sobre os limites da antiga Curral d‘El Rei, por Aarão Reis, arquiteto e
engenheiro paraense.
Dona Júlia foi exemplo para todas as mães ao criar com carinho
seus dois filhos, Juscelino e “Naná”, ajudando o primeiro a vir estudar
em Belo Horizonte, com grande sacrifício.
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G RADUAÇÃO
“Não esmorecer para não desmerecer.”
Oswaldo Cruz (1872-1917), grande sanitarista brasileiro.

Na capital mineira mantinha-se desde 1921 como telegrafista,
posição que conquistou através de concurso público (Figura 1). Aliás,
foi o dr. Mata Machado quem comunicou a Juscelino a abertura de um
concurso público para telegrafista em Belo Horizonte. Sua mãe, dona
Júlia, vendeu a única jóia que tinha, um anel que ganhara como presente de casamento, e deu o dinheiro para a viagem de Juscelino a
Belo Horizonte.
Juntamente com Juscelino trabalhavam na Repartição de Telégrafos o
estudante de medicina Odilon Behrens e seus amigos José Maria de
Alkmin, Antônio Martins Vilas Boas e Tales da Rocha Viana. Juscelino
trabalhava à noite para conciliar com os horários de estudo. Foi campeão várias vezes na transmissão de mensagens telegráficas. A leitura
constante de textos com exigüidade de palavras viria posteriormente
caracterizar seu estilo objetivo de comunicações governamentais e
presidenciais. Além do trabalho e do estudo não deixava de participar
das missas dominicais pela manhã.
O salário que recebia na Repartição de Telégrafos, cerca de 6.000
réis por dia, dava para pagar a pensão, as taxas universitárias, que
eram relativamente altas, e para a compra de alguns livros considerados
essenciais. Os mais caros, sobremodo os estrangeiros, eram comprados
em conjunto com outros colegas, emprestados ou consultados na
biblioteca da faculdade.
Seu curso médico fora realizado com muito sacrifício e aperto
econômico. O emprego como telegrafista noturno durou toda a sua
graduação. A necessidade de estudar nos poucos horários livres fazia
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com que raramente comparecesse às costumeiras diversões estudantis,
como chopadas, bailes caseiros, além das festas nos grupos escolares,
ainda que aos sábados. Mesmo ciente de que os poucos mil réis gastos
lhe atrapalhariam o orçamento mensal, sempre foi um estudante alegre
e um famoso “pé-de-valsa”, quando esporadicamente comparecia a
essas reuniões.
Ainda que não dispunha de tempo, é notório que enquanto
acadêmico não se envolvia na política estudantil, assim como nas
habituais divergências de grupos. Na única vez que se empenhou foi na
escolha do paraninfo, quando se saiu vitorioso. Pedro Nava candidatarase a orador da turma e queria como paraninfo Marques Lisboa. Juscelino
preferia Odilon Behrens para orador e seu companheiro Pedro Salles
almejava Mello Teixeira como paraninfo. Juscelino e Pedro Salles uniram
suas forças e saíram vitoriosos.

Depoimento como telegrafista
O próprio Juscelino confidenciou certa vez a José Bolívar Brant
Drummond, seu primeiro-assistente e grande amigo, que posteriormente
o substituiria na chefia dos serviços de Cirurgia e Urologia do Hospital
São Lucas, bem como no Hospital Militar e na Santa Casa:
“Certa vez, quando eu ainda era estudante de medicina e exercia a
função de telegrafista, modesta, mas necessária para minha manutenção,
ao passar pela rua Guajajaras, entre a avenida João Pinheiro e a rua da
Bahia, numa noite de carnaval, tendo por companhia José Maria de
Alkmin, passamos a noite assentados no meio fio, tendo por alimento
apenas um pequeno pão francês, já que não tínhamos condições
financeiras para comprar outra coisa. Essa era uma das limitações que
nos eram impostas pelas nossas modestas situações financeiras.”
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Figura 1 – Os telegrafistas Juscelino e Alkmin, em 1923.

Juscelino entrou na Faculdade de Medicina em 1922 e concluiu o
curso em 1927. Teve tendência pela área cirúrgica e, por causa disso,
seus colegas de classe fizeram-lhe a seguinte quadra:

“Dois nomes, eu estou certo
Vão pôr este mundo em xeque
No violino, Kubilik
No bisturi, Kubitschek.”
Um dos integrantes de sua turma foi Pedro Nava, juiz-de-forano,
que viria a ser, além de médico, notável intelectual e grande escritor,
considerado por Carlos Drummond de Andrade “o maior memorialista
brasileiro de todos os tempos”. Estudou também com Pedro Salles e fez
amizade com Odilon Behrens, bom jogador de futebol. Teve aulas em
comum com futuros talentos brasileiros, como Guimarães Rosa,
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Oswaldo da Costa e Carlos Drummond de Andrade, este então estudante
de Farmácia.
Juscelino residiu numa pensão na avenida Carandaí, esquina com
a rua Paraíba, cujos proprietários eram o casal Miguel e Etelvina. Lá
conheceu Júlio Soares, então acadêmico de medicina, o qual muito influenciou e ajudou Juscelino na sua vida médica, tornando-se seu amigo
e, mais tarde, também cunhado, pois se casou com sua irmã “Naná”.
No terceiro ano da faculdade, ganhando melhor, mudou-se de um
pequeno e modesto quarto para uma república e, posteriormente, para
uma casa recém-comprada por sua irmã e seu cunhado que chegavam
de Diamantina.
Júlio Soares, logo após sua formatura, tornou-se cirurgião de renome e, muito jovem, assumiu a chefia da Terceira Enfermaria de Cirurgia da Santa Casa. Quando Juscelino estava no quarto ano, arrumou-lhe uma vaga para trabalhar consigo como interno-residente no
serviço em que era responsável. Nesse nosocômio, Júlio Soares foi também diretor clínico, entre os anos de 1926 e 1936. Tais prerrogativas
muito facilitaram a permanência de Juscelino nessa instituição após
sua formatura.
Enquanto acadêmico começou preparando salas cirúrgicas,
instrumentando, assistindo e aprendendo muito com seu cunhado. Em
pouco tempo já era o auxiliar direto do cirurgião e realizava pequenas
intervenções. Sua primeira cirurgia foi uma amputação de perna de um
paciente da enfermaria, sob a tutela de Júlio Soares e outros assistentes.
O ato operatório ocorreu sem anormalidades, demonstrando possuir
técnica e desembaraço para um iniciante em cirurgia.
Nessa época, mais precisamente no final do quarto e início do
quinto ano, devido ao trabalho intenso, sofreu grande esgotamento físico
e emagreceu rapidamente, talvez por alimentação inadequada. O
professor Balena afastou a hipótese de tuberculose, doença que levou à
morte seu pai. Entretanto, aconselhou-o a tirar uma licença, a fim de
recuperar seu peso. Foi para Diamantina juntamente com sua mãe e
irmã, recuperando sua condição física em pouco tempo.
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No quinto ano teve Clínica Cirúrgica, curso excepcionalmente
ministrado pelos professores Octaviano de Almeida e Borges da Costa.
(Figuras 2 e 3). Particularmente o professor Octaviano de Almeida teve
muita influência na formação cirúrgica de Juscelino, devido às suas
grandes qualidades técnicas e de cultura médica.

Figura 2 – Turma dos quintanistas da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, em
1926. Juscelino é o segundo que está em pé, da direita para a esquerda.
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Figura 3 – Juscelino Kubitschek quando era quintanista de medicina, em 1926.

Histórico escolar como acadêmico de medicina
Sua trajetória na Faculdade de Medicina, apesar de passar todas as
noites na Repartição de Telégrafos, foi das mais brilhantes e fecundas,
tendo obtido boas notas durante todo o curso, cuja avaliação era qualitativa.
Primeiro ano: Física Médica: Plenamente.
Química Médica: Plenamente.
História Natural: Distinção.
Segundo ano: Anatomia Descritiva (primeira parte): Distinção.
Histologia: Plenamente.
Terceiro ano: Anatomia Descritiva (segunda parte): Distinção.
Fisiologia: Distinção.
Clínica Propedêutica: Simplesmente.
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Quarto ano:

Patologia Geral: Plenamente.
Anatomia Patológica: Simplesmente.
Farmacologia: Simplesmente.

Quinto ano:

Anatomia Médico-Cirúrgica e Operatória: Plenamente.
Terapêutica: Plenamente.
Clínica Cirúrgica: Distinção.

Sexto ano:

Higiene: Plenamente.
Medicina Legal: Plenamente.
Clínica Médica: Plenamente.
Clínica Obstetrícia: Plenamente.
Clínica Ginecológica: Plenamente.

Colação de grau
Juscelino Kubitschek, enfim, realizou seu sonho de ser médico
(Figuras 4 e 5). Sua colação de grau ocorreu aos 17 de dezembro de
1927, em sessão solene no salão nobre da Faculdade de Direito, então
sede da Universidade de Minas Gerais. Além do professor Mendes
Pimentel, reitor da Universidade, e do professor Hugo Werneck, diretor
da Faculdade de Medicina, estiveram presentes várias autoridades civis,
políticas e militares.
O orador da turma, que fora da preferência de Juscelino, foi Odilon
Behrens – era um dos mais brilhantes e primorosos. Ele proferiu um
belo e emocionante discurso, sendo muito aplaudido. O reitor, Mendes
Pimentel, encerrou a sessão num improviso muito feliz, saudando os
“primogênitos da universidade”.
A turma de 1927 contava com 20 moços, todos muito unidos e
muito amigos que viveram em constante confraternização. Muitos
brilharam no decorrer do tempo. Além de Juscelino, Pedro Nava, Odilon
Behrens e Rafael de Paula Souza foram nomes que marcaram lugar nos
diversos setores da medicina.
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Figura 4 – Juscelino Kubitschek por ocasião de sua formatura em medicina, em 1927.

Figura 5 – Diploma de médico de Juscelino Kubitschek de Oliveira.
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O M ÉDICO
J USCELINO K UBITSCHEK

DE

O LIVEIRA

“Nada resiste ao trabalho.”
Euryclides de Jesus Zerbini (1912-1993), grande cirurgião cardíaco brasileiro
e realizador do primeiro transplante de coração da América Latina.

Após sua formatura em 1927, permaneceu na capital vinculado à
Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais como assistente
da cadeira de Física Médica, regida pelo professor Baeta Viana, e da
cadeira de Clínica Cirúrgica sob a responsabilidade de Octaviano de
Almeida. Com ambos os lentes trabalhara durante o período estudantil
(Figura 1). Na Santa Casa de Misericórdia que, enquanto acadêmico
atuara como interno da enfermaria, agora, exercia a função de assistente,
assim como no Hospital São Lucas. Paralelamente, iniciou atendimento
em consultório juntamente com Júlio Soares, seu cunhado.

Figura 1 – Juscelino Kubitschek aos 27 anos.

45

Helio Begliomini

Posteriormente, foi nomeado médico visitador da Caixa Beneficente
dos funcionários da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, nomeação esta obtida por intermédio do seu amigo de juventude, José Maria de
Alkmin, então vice-diretor daquela instituição, durante o governo de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1926-1930). Foi quando, por necessidade de serviço, comprou um automóvel Ford para sua locomoção. Mesmo
estando com a posição consolidada, com a clínica crescendo rapidamente
e um prestígio profissional muito acima do que poderia esperar, temia cair
numa rotina que não era o seu sonho ao se tornar médico.
Passou a ser muito requisitado, não tendo muito tempo para estar
com sua noiva, Sarah Luíza Gomes de Lemos, oriunda de família de
muito prestígio e com parentes inseridos na política.
Sarah era filha de Jaime Gomes de Souza Lemos, parlamentar que
representara Minas Gerais no Congresso durante 30 anos, e Luísa Negrão,
filha do comendador José Duarte da Costa Negrão, rico proprietário de
Belo Horizonte.
Uma das muitas características do novel cirurgião Juscelino
Kubitschek de Oliveira era a sua dedicação ao paciente. Atendia indistintamente os carentes, ignorando fadigas e encarando com grande
espírito esportivo as deficiências do hospital. Passou a fazer várias
cirurgias por semana, o que era notório para um recém-formado (Figura 2).

Figura 2 – Juscelino Kubitschek iniciando uma cirurgia no Hospital Militar.
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Em pouco tempo fazia todas as intervenções comuns da época,
como herniorrafias, laparotomias, apendicectomias... etc. Nessa época,
inexistiam recursos farmacológicos importantes e seguros, tais como
anestésicos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatórios, corticóides,
entre outros; e, por isso, a dedicação aos pacientes tinha que ser muito
grande. Assim, os cuidados durante e após os procedimentos cirúrgicos
eram muito importantes (Figura 3).

Figura 3 – Juscelino Kubitschek, anos mais tarde, no exercício da medicina.

Juscelino possuía uma sólida cultura geral e médica, qualidades
que aliava a um apurado espírito crítico e a um profundo respeito aos
pacientes. A eles, sobremodo aos da Santa Casa, consagrava-se diuturnamente. Tornou-se rapidamente um cirurgião conhecido e respeitado.
Dentro de pouco tempo, o seu consultório, montado conjuntamente e a
convite de Júlio Soares, estava repleto de clientes. Mesmo assim, seu
temperamento humanitário nunca permitiu que deixasse de atender os
pobres e de continuar operando, normalmente, em vários hospitais da
capital. Constituíra-se médico de muitas famílias de parcos recursos,
fazendo inclusive seus partos; fornecendo-lhes medicamentos e, muitas
vezes, dando-lhes dinheiro para a compra dos remédios. Por isso, foi
chamado carinhosamente de “médico dos pobres”, sendo, talvez, o médico
que mais teve afilhados em Belo Horizonte.
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Rotina diária
Às sete horas da manhã Juscelino já se encontrava na Santa Casa,
percorrendo a enfermaria e os quartos dos pacientes operados. Mantinha
aí um contato permanente com o destacado corpo clínico que contava
com figuras ilustres como Borges da Costa, Octaviano de Almeida, Hugo
Werneck, Alfredo Balena, Luiz Adelmo Lodi, Lucas Machado, Santa
Cecília, Rivadávia Gusmão, Bolívar Drummond, assim como outros
nomes da medicina belo-horizontinha de então.

Considerações de Juscelino sobre a atividade e a
remuneração médica
Juscelino via no paciente, rico ou pobre, um motivo de emoção e
um desafio psicológico. Julgava que “a recompensa era imaterial,
psicológica, isto é, a satisfação da batalha ganha, a consciência de haver
recuperado uma vida, arrebatando -a no momento extremo, do
irremediável abraço da morte.”
A medicina era para ele versátil e apaixonante: “Quanto mais me
dedicava à medicina, mais ela me apaixonava. É que ela, diferente das
outras profissões, não se enquadra na rotina. Os inimigos são o
sofrimento e a morte. Seu campo é, pois, ilimitado, cheio de imprevistos.
Devemos considerar o imponderável e cada caso pode ser uma nova
experiência ou um enigma a ser decifrado.”
Juscelino entendia que a remuneração era algo secundário: “É claro
que me esforçava para aumentar minha clientela. Mas nunca olvidei que
estava em face de um verdadeiro sacerdócio. Mesmo sendo essa uma
expressão banalizada pelo tempo, ela nunca deixou de refletir uma
realidade para mim. Eu era moço. Cheio de entusiasmo. Daí a razão por
que não me era difícil ser fiel às exigências de Hipócrates.”
A dedicação gratuita de Juscelino Kubitschek à pessoa humilde e
desprovida de condições materiais levaram-no a ser conhecido e amado
por aqueles que recebiam sua assistência. Aí também se encontravam
germens de sua vocação e de seu sucesso como homem público.
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Biblioteca médica de Juscelino Kubitschek de Oliveira
A dedicação de Juscelino à profissão pode ser evidenciada pela
sua biblioteca médica particular, uma das maiores e melhores da época,
com obras de todas as especialidades. Ela está conservada no seu
Memorial, em Brasília, juntamente com sua notável coleção de clássicos
da literatura de todo o mundo. Verifica-se, facilmente, pela data das
edições, que todos os livros foram adquiridos durante sua passagem
pela clínica.
Seu acervo profissional reúne apreciável quantidade de obras nos
mais diversos campos da medicina. A título de ilustração serão citadas
apenas as relacionadas à urologia e à cirurgia. Entre os livros de urologia,
salientam-se os tratados de G. Luys (1926), Janet (1929), Leguen (1921),
Le Fur (1921), L. Cabot (1936), C. Lepoutre (1943) e Marion (1936). Na
cirurgia encontram-se os maiores clássicos de todos os tempos: Kirschner
(1935), Hosley (1937), Labey e Leneuf (1931), Guibé e Quénu (1930),
Marion (1917), Oddo (1922), Pavlovsky (1941), W.W. Keen (1926), W. Stern
(1938), C. Werneck (1921), Jeanbraun (1937), Lériche, F. Christopher
(1939), Kuttner (1930), Pauchet (23 tomos-1930), G. Doméneck (1937) e
Forgue (1939). Entre os especificamente dedicados ao pré e pósoperatório, encontram-se os compêndios de R. L. Mason (1937), Pauchet
(1930) e L. Kuttner (1938).
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ESPECIALIZAÇÃO

EM

UROLOGIA

“Quanto mais você sonhar em fazer, pode estar certo, mais fará.”
Michel Korda, escritor e editor.

Juscelino almejou aperfeiçoar seus estudos na Europa, oportunidade
restrita a poucos naquele tempo, mas que ele estava disposto a tentar.
Por esse motivo rompeu o noivado com Sarah, fato que muito o entristeceu.
Vendeu seu carro recém-adquirido e com apoio de seus familiares contraiu
alguns empréstimos bancários.
Foi importante o convite que Júlio Soares lhe fizera para que se
tornasse sócio de seu consultório particular, pois permitiu que, em dois
anos, formasse um pecúlio suficiente para subsidiar sua estadia na
França. O consultório era localizado no edifício Parc Royal, na Rua da
Bahia, no centro da cidade. Aí os dois formaram a maior clínica particular
da capital daqueles tempos.
Era o mesmo sentimento de independência que o fizera deixar
sua Diamantina e que, agora, o impulsionava para outras conquistas.
Todos os seus parentes, exceto a irmã “Naná”, eram contrários à idéia
de viajar para o exterior, pois consideravam-na uma loucura. “Isto é
coisa para ricos”, diziam. Mas a grande vocação para a cirurgia e a
urologia, aliada às leituras de trabalhos científicos franceses, fortalecia
o seu ideal de evoluir na profissão.
Dessa maneira, três anos após sua formatura, precisamente em
fins de abril de 1930, embarcou no navio francês Formose e partiu para
Paris. A viagem durou cerca de 24 dias e, lá chegando, instalou-se no
pequeno Hotel de la Paix, em Montparnasse, localizado no número 225
do Boulevard Raspail.
Em seguida, dirigiu-se ao Hospital Cochin para matricular-se no
famosíssimo curso do dr. Maurice Chevassu, professor de cirurgia e
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anatomia da Faculdade de Medicina de Paris, que ensinava cirurgia e
urologia a franceses e estrangeiros.
O curso era intensivo, começando às oito horas da manhã e
terminando às seis da tarde, durante as três primeiras semanas. A seguir,
vinha o treinamento no Hospital Cochin, onde Chevassu organizara o
primeiro serviço do mundo inteiramente especializado em moléstias das
vias urinárias, tornando-o num dos mais renomados urologistas do mundo
da época. Ao pavilhão que abrigava o serviço fora dado o nome de Albarran,
em homenagem ao ex-professor do mestre Chevassu (Figura 1).

Figura 1 – Em Paris, durante o curso no Serviço de Urologia do Hospital Cochin,
em 1930. Juscelino é o segundo da esquerda para a direita, na última fila.

O curso exigiu-lhe muita disciplina, mas aprendeu a dividir seu
tempo com aulas de aprimoramento de francês.
Ao todo freqüentaram esse curso cerca de vinte e oito médicos,
sendo dois do Brasil e os restantes de países da Europa, América do
Norte, África e Ásia. Os dois brasileiros eram Juscelino e Aderbal de
Figueiredo, do Rio Grande do Norte. O estudo não era fácil, pois
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Chevassu era muito exigente e, após cada aula, organizava um debate
sobre as técnicas cirúrgicas apresentadas, quando cada um dava sua
opinião com a maior franqueza. Segundo Juscelino “era fascinante
assistir ao grande cientista prestar esclarecimentos e tirar as dúvidas
dos seus alunos.”
Após o término do curso havia um exame teórico e prático, sem o
qual não era conferido o certificado de freqüência e aproveitamento.
Juscelino obteve as mais altas notas e permaneceu por mais tempo no
serviço, tendo trazido para o Brasil um diploma muito merecido, conforme
declaração do próprio professor Chevassu.
Durante o período que se seguiu ao curso intensivo, Juscelino passou
a aproveitar o tempo livre estudando anatomia na Faculdade de Medicina
de Paris e freqüentando o Hospital Dieu, que era o Pronto-Socorro de
Paris, onde acompanhou várias intervenções cirúrgicas de urgência.
Em Paris, Juscelino absorveu muita cultura, pois nos finais de
semana visitava monumentos, incluindo a Catedral de Notre Dame, e
museus, como o do Louvre. Freqüentou, outrossim, o Café du Brésil,
onde conheceu Cândido Portinari, que fazia um estudo sobre obras de
arte da França.
Antes de retornar ao Brasil, Juscelino estagiou por pouco tempo
em Viena, seguindo para Berlim, onde estagiou no Hospital Charité, além
de percorrer outros hospitais locais. Lá encontrou José Ferola, seu
contemporâneo de Faculdade, que fazia um curso de especialização em
radiologia. Aí conheceu também o médico paulista Antonio Prudente,
que estava se especializando em cancerologia e dirigiria, posteriormente,
o serviço de câncer do Estado de São Paulo.
Pretendia ficar cerca de um ano na Europa, mas a Revolução de
1930, irrompida no Brasil, fez com que seu regresso fosse antecipado.
Embarcou no navio Almirante Alexandrino e chegou ao Rio de Janeiro
no dia 21 de novembro de 1930. Durante essa viagem de retorno, enquanto admirava as paisagens, fez a seguinte reflexão: “Toda a minha
timidez havia desaparecido, passei a amar a vida, certo de que ela nada
mais me negará.”
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Morte do professor Chevassu e homenagem a Juscelino
Kubitschek
O professor Chevassu faleceu em 1957, constando de seu
necrológio, escrito pelo professor Lucien Léger, membro da Académie
Nationale de Médecine, as seguintes referências ao curso feito por
Juscelino no serviço daquele professor:
“Maurice Chevassu donnait chaque année un cours de perfectionnement très suivi des chirurgiens tant français qu’étrangers. Aussi
comptait-il de nombreux élèves de par le monde, dont le Dr Kubitschek,
l`áctuel président de la République du Brésil, qui suivit fidèlement
l’enseignement du pavillon Albarran et qui, lors de son dernier passage
à Paris, alors qu’il venait d’être porté à la tête de l’Etat, tint à venir
saluer son maître”.
“Maurice Chevassu dava a cada ano um curso de aperfeiçoamento
freqüentado tanto por cirurgiões franceses quanto estrangeiros. Por causa
disso, contava com grande número de participantes de todo o mundo,
dentre os quais o dr. Kubitschek, atual presidente da República do Brasil,
que assimilou fielmente o aprendizado no pavilhão Albarran e, quando
da sua última passagem por Paris, então como chefe de Estado, foi
cumprimentar o seu mestre.”*

Casamento
Ainda na Europa, reatou por carta seu namoro com Sarah, fato
que o deixou muito contente.
Retornou ao Brasil com 28 anos para disputar no magistério médico
a cátedra cirúrgica. De regresso a Belo Horizonte desposou Sarah Luíza
Gomes de Lemos. O casamento, realizado em dezembro de 1931, na

* Nótula do autor: Vernáculo em português assessorado pela tradutora Joceli S. Pereira,
professora e tradutora graduada em letras (Francês-Portugês) pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
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capital de então, Rio de Janeiro, fez Juscelino ingressar em uma tradicional
família de Minas Gerais (Figuras 2 e 3).

Figura 2 – Juscelino e Sarah.

Figura 3 – Juscelino e Sarah.

A sua primeira filha, Márcia, nasceu em 22 de outubro de 1942,
após doze anos de casamento. Em 1947, Juscelino e Sarah adotaram
uma menina de quatro anos, Maria Estela, para fazer companhia a
Márcia, que andava triste desde que fora morar no Rio de Janeiro e
tivera uma broncopneumonia. (Figura 4).

4 – Sarah, Márcia, Juscelino e Maria Estela, em 1959.
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C ASOS M ARCANTES
“Quem conhece a dor conhece tudo.”
Da “Divina Comédia” de Dante Alighieri (1265–1321),
renomado escritor e poeta italiano.

A título de ilustração seguem-se alguns casos dentre os muitos da
vivência de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Denotam não apenas a sua
destreza profissional para a época, como também seu jeito de ser médico.

Gravidez tubária
Juscelino foi procurado certa vez, à noite, para atender a um
chamado de urgência, na cidade de Sabará. Tratava-se de uma jovem.
Após examiná-la, diagnosticou gravidez tubária. O quadro era grave,
pois apresentava hemorragia interna e risco de vida caso não se fizesse
uma intervenção cirúrgica. Contrariando familiares que diziam que ela
estava muito fraca e não agüentaria a viagem, Juscelino envolveu-a
num cobertor e carregou-a para o carro que estava à sua espera, enquanto
afirmava a todos: “Temos que enfrentar o risco: é o único meio de salvá-la!”
Chegaram ao Hospital São Lucas às duas horas da madrugada.
Juscelino acordou o anestesista de plantão e as religiosas enfermeiras,
que rapidamente abriram o Centro Cirúrgico. Em poucas horas a paciente
estava operada, sendo debelada a hemorragia e salva sua vida. Juscelino
nada recebeu, já que a família era pobre, mas dormiu tranqüilo e feliz
por sentir que seu sonho de ser um verdadeiro médico começava a ser
transformado em realidade.

Criança enferma
Um chamado insólito aconteceu quando Juscelino era médico da
Imprensa Oficial de Minas Gerais. Era noite, quando um funcionário
57

Helio Begliomini

apavorado bateu à sua porta e solicitou-lhe ajuda urgente para atender
seu filho que estava em casa aos gritos, contorcendo-se em dores.
Juscelino logo se vestiu e rumou no seu carro, junto com ele. Este lhe
dissera que a casa era distante, mas que a estrada estava boa. Não
demorou muito e surgiu o primeiro empecilho: um enorme córrego cortava
o caminho e não havia ponte para a passagem do carro. Mesmo assim,
sem titubear, Juscelino descalçou os sapatos, arregaçou as calças e
atravessou o curso d’água, seguido pelo desconcertado pai que procurava
desculpar-se da mentira de que a estrada era boa, já que fizera isto por
medo de que o médico se recusasse de acompanhá-lo. Calmamente o
Juscelino tranqüilizou-o dizendo-lhe que já estava acostumado com essas
peripécias e que vida de médico era assim mesmo. Finalmente, depois
de subir uma enorme ladeira, chegou à casa do pequeno paciente, que
ainda contorcia-se de dores. Abrindo sua maleta de urgência, retirou os
medicamentos necessários e aplicou-os no pobre paciente. Somente após
a completa melhora do enfermo Juscelino retornou à sua residência,
passando novamente pelas águas do córrego.

Nefrectomia
Outro caso que marcou a passagem de Juscelino pela cirurgia
aconteceu quando ele operava um paciente acometido por tuberculose
renal e procedia à extirpação de seu rim deteriorado. A artéria renal foi
pinçada vigorosamente, mas, como era muito comum nessas cirurgias,
não oferecia extensão suficiente para ser ligada com “categute” ou outro
tipo de fio cirúrgico. O único recurso seria manter a artéria pinçada. O
caso era grave e o paciente necessitava de uma assistência pós-operatória
intensiva, o que seria muito difícil na enfermaria geral, onde estava
internado. Nos dias de hoje seria um caso para UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), que não existia na época. A solução foi transferi-lo para um
quarto particular; como era uma pessoa sem recursos, sua internação
foi feita à expensas do próprio Juscelino, que passou toda a noite ao seu
lado. E era noite de Natal. Durante quatro dias, para evitar a possibilidade
de uma hemorragia, que poderia ser fatal ao paciente, o jovem cirurgião
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permaneceu junto ao seu leito. Comentando casos como este Juscelino
afirmava que “situações como esta sempre acontecem e requerem do
médico uma compreensão e um espírito de solidariedade, que raramente
podem ser encontrados em outras profissões.”

Idosa enferma
José Candido Ferreira, enfermeiro e funcionário da Imprensa Oficial,
relata um atendimento domiciliar simplório e não previsto, mas repleto
de bondade, desprendimento e dedicação:
“Eu era funcionário daquela repartição e enfermeiro, e como
morador das imediações, conhecia bem os becos intricados da favela da
Pedreira. O doutor Juscelino, quando era chamado para atender
funcionários da Imprensa Oficial e seus dependentes, naquela parte da
cidade, ia à minha procura para que eu o conduzisse às residências dos
pacientes. Uma noite ele foi atender a esposa de um servidor. Muni-me
da lanterna e saímos pelos becos escuros da favela. Depois de uma
caminhada longa chegamos à casa do servente. A enferma foi atendida
com a costumeira competência e atenção.”
“De volta, o doutor Juscelino e eu passamos à porta de um barraco,
onde estava sentada em um caixote uma velhinha de mais de 70 anos,
trazendo no rosto a imagem de uma vida de sofrimento e miséria. Ao
ver o doutor Juscelino, que era muito conhecido no local, ela, com as
mãos postas, pediu-lhe se ele podia fazer a caridade de receitar um
remédio para ela, que estava muito doente e não podia andar. O médico
examinou a velhinha com todo o cuidado e disse: ‘Vovó, não precisa se
preocupar, não é nada grave. A senhora está um pouco fraca. Amanhã
eu mando o José Cândido trazer uma injeção e um fortificante: ele aplica
e lhe ensina a tomar o remédio. Em poucos dias a senhora estará
andando. Quando acabar o remédio eu mando mais, até a senhora
ficar curada.’”
“A vovó Aparecida, como tratavam, ajoelhou-se chorando,
agradecendo aquele carinho humano do doutor Juscelino. No dia seguinte
passei pelo Hospital Militar, onde era cirurgião o dr. Juscelino, peguei os
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remédios da vovó e tive dele recomendação para, como enfermeiro,
acompanhar o tratamento. O dr. Juscelino enviou mais medicamentos
até o completo restabelecimento dela. Algum tempo depois, o dr. Juscelino
voltou à favela para atender outro funcionário da Imprensa. Passou pelo
barraco da vovó Aparecida para uma visita: ela já estava boa.”
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A TIVIDADES

COMO

M ÉDICO M ILITAR

“Heróis tivemos muitos, faltam-nos historiadores capazes de colocar na
história os nomes desses grandes homens.”
Pensamento inominado e citado no livro “Juscelino Kubitschek, o
médico” de Fernando Araújo, ex-presidente da Academia Mineira de
Medicina e da Associação Médica de Minas Gerais; membro do
Instituto Mineiro de História da Medicina e da Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores.

Juscelino Kubitschek ingressou, em 1931, na Força Pública de Minas
Gerais como capitão-médico (Figura 1). Foi nomeado para o Hospital
Militar e passou a exercer nesse nosocômio a cirurgia e a urologia. Galgou
no serviço ativo até o posto de tenente-coronel, assumindo a chefia do
Serviço de Urologia do Hospital Militar.

Figura 1 – Juscelino com a farda militar, em 1932.
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Quando deflagrou a Revolução Constitucionalista de 1932,
Juscelino foi designado para acompanhar as forças mineiras que partiram
para a frente de combate, em Passa Quatro, no sul de Minas Gerais.
Nesse local ele foi o protagonista de atos de profundo humanismo e
heroísmo. Nessa época, contava com 30 anos de idade.

Posto médico inicial em P
assa Quatro
Passa
Juscelino dirigiu-se para a antiga Casa de Caridade local, onde se
assustou com o estado de conservação e com sujeira em todos os
cômodos do velho prédio. Não existiam esterilizadores ou autoclaves e
o “instrumental cirúrgico” resumia-se nalgumas pinças hemostáticas,
um velho bisturi e uma tesoura enferrujada. Os únicos medicamentos
existentes eram o iodo e a água oxigenada. Compressas e gazes, em
pouquíssima quantidade.
A única pessoa que trabalhava no local era a irmã Maria Octávia,
já idosa, que atendia os pobres da cidade, com curativos e conselhos,
dentro de suas precárias possibilidades.
Com algumas adaptações foi instalado nesse ambiente o serviço
de atendimento de urgência, que os combatentes passaram a chamar de
“Hospital de Sangue”. Lá foram formadas duas enfermarias.
Juscelino Kubitschek assim descreveu os combatentes que lá
chegavam para atendimento médico:
“Do caminhão começaram a descer feridos. Uns tinham a farda
ensangüentada, mas ainda caminhavam. Outros, sustentados pelos
padioleiros, gemiam, com a roupa estraçalhada, deixando ver ferimentos
de estilhaços de granada nas partes expostas. Muitos deixavam-se levar,
inertes, os braços caídos e a fisionomia contraída pela dor. Alguns já se
encontravam em agonia. Esta foi a minha primeira impressão da luta
armada, tornada ainda mais pungente pelo cortejo dos sofrimentos que
me competia minorar. Embora dramática a cena, a noção do dever não
permitiu que eu ficasse parado a observá-la. Ali estavam criaturas
humanas reclamando pronta assistência.”
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Rotina médica
As duas enfermarias ficavam permanentemente cheias, pois os
feridos não paravam de chegar. A irmã Maria Octávia desdobrava-se no
atendimento, sempre com bondade e mansidão, apesar do peso dos anos.
Juscelino operava, atendia os casos clínicos, fazia curativo, confortava
os feridos graves e ainda achava tempo para percorrer as frentes de
batalha, sempre com sua maleta de primeiros socorros à mão, expondose aos projéteis adversários.

Atividades anestésico
-cirúrgicas
anestésico-cirúrgicas
Juscelino Kubitschek realizou várias cirurgias, inclusive abdominais,
geralmente auxiliado pela irmã Maria Octávia, que nunca tivera experiência em campo operatório. Na primeira vez Juscelino teve que realizar uma
laparotomia de urgência, indagou à irmã Maria se teria coragem para tal,
ao que ela lhe respondeu com firmeza: “Deus me dará coragem, doutor.”
A anestesia era feita com clorofórmio, por meio de uma pequena
máscara de arame, cheia de gazes e embebida do anestésico. Juscelino,
que não somente realizava a cirurgia, mas também a anestesia, era
obrigado a interromper por várias vezes o ato operatório para atender
as perigosas paradas respiratórias.

Casos inesquecíveis
Os casos graves iam se sucedendo, ficando gravados na memória
de Juscelino, como o de um soldado, ferido no abdômen por uma rajada
de metralhadora, que chegou ao hospital em estado desesperador, necessitando de uma laparotomia urgente.
Nas vasilhas existentes foram fervidos guardanapos, juntamente
com as poucas pinças e bisturis. As agulhas de que dispunha eram de
costura e não de cirurgia. Ao menos havia tubos de categute. Um oficial
veterinário aplicou a anestesia, segurando a máscara de clorofórmio.
Embora não possuísse conhecimentos técnicos de cirurgia e de
anestesiologia, se dispôs a fazê-lo, sob a orientação de Juscelino, uma
vez que era melhor com ele do que sem.
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Foram encontradas oito perfurações nas alças intestinais e, ao
serem iniciadas as respectivas suturas, o paciente entrou em depressão
respiratória. O anestesista improvisado ficou apavorado, suava
intensamente e não conseguia reverter a situação. Juscelino interrompeu
a cirurgia e passou a controlar a anestesia, conseguindo, após alguns
minutos de manobras respiratórias, a recuperação do paciente. Com a
situação estabilizada, calçou novas luvas e retornou ao abdômen para
terminar a cirurgia. A irmã Maria Octávia, que estava auxiliando o ato
operatório, rezava em voz alta. Felizmente o paciente teve boa recuperação
e oito dias após obteve alta, curado.
Outro caso grave ocorreu com um soldado que fora atingido por
um estilhaço de granada na cabeça. Havia destruição de parte do osso
parietal e do frontal, deixando, à vista, a massa cerebral. Em decorrência
do contato com a lama e a terra das trincheiras, instalou-se uma gangrena gasosa, o que agravou seu quadro clínico. Havia um mau cheiro
insuportável. Devido ao risco de contaminação de outros companheiros, o paciente foi colocado num pequeno barco. Juscelino visitava-o
várias vezes por dia. Apesar do uso de “soro antigangrenoso”; do controle de suas convulsões e dos cuidados dispensados, o paciente não
resistiu e faleceu após uma semana.

Chegada de novos ajudantes
Em decorrência da confusão propiciada pela guerra, começaram a
ocorrer roubos e saques nas lojas. Esses fatos fizeram que o secretário
do Interior, Gustavo Capanema, destacasse Benedito Valadares Ribeiro,
como delegado civil para atuar no local.
Nesse ambiente de guerra Juscelino conheceu o futuro presidente da república, Eurico Gaspar Dutra, assim como outros políticos e
personalidades importantes da época, entre eles o delegado Benedito
Valadares Ribeiro.
A versão médica, e particularmente urológica, para a entrada de
Juscelino na política é de que ele ficou conhecido de Benedito Valadares
por ter-lhe tratado, com sucesso, de uma uretrite. A sua simpatia, afabi-
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lidade e espírito amistoso, com certeza, virtudes de sua personalidade,
contribuíram nesse mister.
Juscelino Kubitschek e a irmã Maria Octávia continuaram sozinhos até à chegada do capitão-médico do Exército, Bayard Lucas de
Lima, que logo passou a trabalhar junto deles, demonstrando grande
capacidade e tirocínio. Tornaram-se, desde então, bons amigos. A rotina
médica era feita pelos três. A eles ofereceu-se para trabalhar no hospital o padre Alfredo Kobal, sacerdote de origem austríaca, vigário de
Virgínia – cidade vizinha (Figuras 2 e 3).

Figura 2 – Frente de batalha da Revolução de 1932.
Juscelino Kubitschek, Bayard Lucas de Lima, Pinto de Moura e Flávio Neves.
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Figura 3 – Juscelino, Alkmim e padre Kobal.

O Padre Kobal era muito dedicado e logo se tornou conhecido de
todos os combatentes. O jornal “A Noite” do dia 11 de agosto de 1932
classificava-o como uma figura extraordinária e merecedora de uma nota
especial no noticiário das operações militares.

Chegada do trem-hospital
Na época não existiam estradas de rodagem e o único meio para
se chegar ao sul do estado era a rede ferroviária. Octaviano de Almeida,
major médico e chefe do serviço de cirurgia do Hospital Militar, teve a
brilhante idéia de montar um trem-hospital aproveitando os vagões da
Rede Mineira de Viação. Assim, neles, foi adaptado um verdadeiro prontosocorro de campanha, com salas de cirurgia (um vagão para operações
assépticas e outro para as sépticas e curativos); outro foi adaptado para
a realização de raios X com câmara escura para revelação dos filmes,
além de gabinete odontológico. Um carro-dormitório foi equipado para
servir de enfermaria e, noutros, foram instalados os serviços de farmácia,
cozinha, despensa e refeitório.
O trem-hospital chegou à cidade de Passa Quatro às 22 horas e 30
minutos do dia 27 de julho de 1932. Na manhã seguinte, todos se
dirigiram ao Hospital de Sangue, onde foram recebidos com grande
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demonstração de alegria por parte de Juscelino, Bayard, padre Kobal e a
irmã Maria Octávia.
Quase que simultaneamente tinha chegado um soldado gravemente
atingido na cabeça por um projétil de grosso calibre. Estava consciente,
mas com sinais de paralisia de um dos membros superiores e com afasia;
necessitava de procedimento cirúrgico urgente.
Foi levado, às pressas, para o trem-hospital, onde foi submetido a
uma craniotomia para a retirada do projétil. A cirurgia foi realizada por
Juscelino Kubitschek e teve como auxiliar Victor Lacombe. O paciente
teve recuperação total e retornou ao serviço ativo da Polícia Militar após
três meses. Com essa intervenção a sala de cirurgia do trem-hospital foi
inaugurada com absoluto sucesso. Assim, o Hospital de Sangue e o
trem-hospital passaram a fazer um trabalho complementar, visando a
um melhor atendimento dos feridos.
Com a recuada das tropas paulistas, o trem-hospital acompanhava
a rota dos combatentes e se deslocou subseqüentemente para Manacá,
Guaxupé, Poços de Caldas e Casa Branca (SP).
Na sala operatória foram efetuadas aproximadamente 54 cirurgias
de maior porte. Com o término da revolução, o trem-hospital retornou
para Belo Horizonte, onde foi desmontado.

Elogios a Juscelino Kubitschek
Logo após a chegada do trem-hospital foi aventada a possibilidade
de Juscelino Kubitschek retornar a Belo Horizonte. Entretanto, o comandante das tropas, coronel Christóvão Barcelos, não concordou, afirmando enfaticamente: “O doutor Juscelino é indispensável aqui”.
Pela competência e operosidade, o jovem cirurgião ganhara a confiança de todos: do soldado ao comandante. Era um verdadeiro médico
de campanha; ia e vinha do hospital às frentes de batalha; não demonstrava cansaço e, em conseqüência, ficou credor da admiração e da estima dos combatentes. Sua popularidade tornara impraticável sua saída
do Hospital de Sangue.
A atuação de Juscelino Kubitschek no Hospital de Sangue pode,
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também, ser analisada pelos relatórios dos chefes médicos, tendo o dr.
Santa Cecília encaminhado ao chefe de saúde, coronel Américo de
Magalhães Góes, um ofício em que afirmava:
“De Juscelino Kubitschek, cirurgião do Hospital de Passa Quatro,
afirmamos tratar-se de um temperamento eslavo, calmo, modestíssimo,
em extremo disciplinado, resistência de aço, para num só dia socorrer a
mais de 40 feridos, sem se esfalfar; foi a grande revelação do Serviço de
Saúde. Mostrou-se um ótimo cirurgião, um improvisador de meios para
uma boa assistência aos grandes feridos de guerra, com impecável
educação, inteligência e maneira discreta. O seu elogio pode ser resumido,
transportando-se para aqui o pedido dos oficiais do Exército que, ao
partirem para a frente, solicitavam terem-no como cirurgião, no caso de
ferimento em combate.”
Antes da partida do trem-hospital, em atenção aos ótimos serviços
prestados às tropas mineiras e federais, Juscelino Kubitschek de Oliveira
foi homenageado pelos membros do Estado Maior do coronel Barcelos
com um banquete de despedida, constando de 52 talheres, no Hotel de
Lourdes, em Passa Quatro. A cerimônia foi presidida pelos coronéis
Barcellos e Ayres, respectivamente chefe do Estado Maior e comandante
do 10º RI. Toda a oficialidade, o prefeito de Passa Quatro e amigos
estiveram presentes. O coronel Christóvão Barcellos fez o elogio a
Juscelino – o cirurgião da campanha – a quem carinhosamente batizou
de “o bisturi de ouro da Força Pública Mineira”.
Pode-se considerar, no contexto da Revolução Constitucionalista
de 1932, que Juscelino Kubitschek de Oliveira não foi somente um
denodado médico, mas também um verdadeiro herói de guerra!

Futuro de alguns participantes da Revolução de 1932
Os momentos de folga contribuíram para que Juscelino, Bayard,
padre Kobal, Benedito Valadares, Eurico Gaspar Dutra, Ernesto Dornelles,
Zacharias Assumpção, entre outros que estavam militando na Revolução
de 1932, estreitassem uma sólida amizade, que permaneceria pelo resto
de suas vidas.
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Nessa frente da Revolução Constitucionalista, chamada de “Setor
do Túnel”, em conseqüência do prestígio adquirido pelos que ali lutaram,
surgiram políticos do mais alto valor e que galgaram, posteriormente,
grande projeção nacional, tais como:
Eurico Gaspar Dutra: foi ministro da guerra e presidente da república.
Benedito Valadares Ribeiro: foi governador de Minas Gerais e
deputado federal.
Juscelino Kubitschek de Oliveira: foi deputado federal, prefeito de
Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, presidente da república, e
senador da república.
Zacharias Assumpção: foi governador do Pará.
Ernesto Dornelles: foi governador do Rio Grande do Sul.
Pedro Paulo Penido: foi ministro da educação.
Com o final da revolução, Benedito Valadares Ribeiro foi designado
pelo presidente da república, Getúlio Vargas, interventor de Minas Gerais
e este acabou nomeando, em 1933, Juscelino chefe da Casa Civil de seu
governo.

Ordem do Mérito Militar
Juscelino Kubitschek de Oliveira, quando presidente da república,
recebeu, em 24 de julho de 1959, a medalha do Mérito Militar – grau
Ouro, a mais alta comenda da corporação.
O então governador do estado de Minas Gerais, dr. José Francisco
Bias Fortes, fez o seguinte pronunciamento:
“O governador do estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições que lhe faculta o artigo 51, item II, da Constituição Estadual,
considerando que o doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira, atual
Presidente da República, serviu por longos anos nas fileiras da Polícia
Militar de Minas Gerais com fiel devotamento e eficiência; considerando
que toda a sua carreira de homem público, ligou-se por laços de particular
afetividade e prestança aos destinos administrativos da milícia estadual;
considerando que por sua dedicação e trabalho granjeou profunda estima
e reconhecimento da Corporação; considerando que nas elevadas funções
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de Governador do Estado exerceu ativamente a suprema chefia de toda a
tropa, promovendo-lhe com particular interesse o progresso técnicoprofissional; considerando assim que sua ascensão a curul da República
representa uma conquista que enobrece e dignifica o corpo armado onde
assentam-se os alicerces de sua honrosa carreira; decreta: Artigo 1º –
Fica concedida em caráter singular, ao doutor Juscelino Kubitschek de
Oliveira, Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, a
Medalha de Ouro de Mérito Militar, prevista no artigo 2º, parágrafo 1º,
do decreto 3.891, de 9 de outubro de 1952, como reconhecimento pelos
bons serviços prestados à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.”
Na mesma data Juscelino foi promovido a coronel-médico e
transferido para o quadro de Oficiais da Reserva, encerrando sua
brilhante carreira na Polícia Militar de Minas Gerais.
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TRANSIÇÃO NO E XERCÍCIO
A TIVIDADES M ÉDICAS

DAS

“A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser
vivida olhando-se para frente.”
Sören Kierkegaard (1813-1855), filósofo dinamarquês.

O primeiro distanciamento das atividades médicas ocorreu quando
Juscelino foi eleito deputado federal por Minas Gerais pelo Partido
Progressista e tomou posse em março de 1935. Tinha 32 anos de idade.
A necessidade de permanecer muito tempo no Rio de Janeiro afastou-o
do Serviço de Urologia do Hospital Militar e da Terceira Enfermaria da
Santa Casa (Figura 1).

Figura 1 – Juscelino por ocasião do primeiro afastamento da medicina.
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O consultório particular foi fechado por tempo indeterminado, mas
não extinto, já que Juscelino não queria extinguir os últimos elos que
ainda o prendiam à profissão com que tanto sonhara. Achava que não
tardaria seu retorno à medicina, onde se sentia perfeitamente à vontade.
Mesmo no cargo de deputado federal continuava atendendo consultas,
principalmente nas pequenas cidades que visitava, onde enormes filas
de doentes ficavam à espera de uma receita gratuita.

Chamado durante um comício
Certa vez, conta Juscelino que, na agitação de um comício no
pequeno distrito de Curumataí, entre o espoucar de foguetes e os acordes
da banda de música, o chefe político local abraçou-o o foi dizendo: “Foi
Deus que mandou o senhor aqui, doutor. Minha filha está passando
mal, esperando o primeiro filho. Estou desorientado. O médico de que
dispomos mora a vinte léguas do arraial e, com as últimas chuvas, a
estrada não está dando passagem.”
Juscelino abreviou o comício e partiu para a residência da paciente,
mesmo sabendo das dificuldades que teria, caso o parto se complicasse.
Pensava onde poderia obter alguns medicamentos e material cirúrgico,
se necessário fosse. Ao entrar na casa ficou assustado com o quadro de
extrema pobreza, já que não havia água encanada ou bacia. O chão era
de terra batida e a fraca luz provinha de uma pequena lamparina. A
casa estava cheia de parentes e de amigos que pressagiavam um desfecho
sombrio. Um “prático” em partos estava ao lado da paciente e demonstrou
grande contentamento com a chegada do doutor, evidentemente por
transferir-lhe a responsabilidade de qualquer infortúnio.
A parturiente era uma jovem de aproximadamente vinte anos e
aquele era o seu primeiro parto, o que complicava mais a situação. Seu
rosto pálido refletia seu desespero, sua dor e mesmo sua desesperança.
Juscelino examinou-a atentamente e acalmou-a com a afirmativa
de que “tudo estava bem”, mesmo sem poder garantir a evolução do
trabalho de parto. Após medicá-la retornou ao comício para o jantar que
lhe seria oferecido, recomendando que o chamassem caso a paciente
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tivesse alguma complicação. Mesmo com a alegria reinante na comemoração, onde era o principal homenageado, Juscelino manteve-se o tempo
todo ligado mentalmente à paciente, principalmente por temer a necessidade de ser feita uma intervenção e não ter qualquer instrumental cirúrgico ou mesmo medicamentos adequados.
Mal terminara o jantar, surgiu correndo o marido da jovem parturiente, o que assustou a todos os presentes e fez Juscelino pensar na
situação angustiante que teria pela frente. O marido foi direto ao jovem
cirurgião e, extremamente comovido e muito nervoso, abraçou-o, quase
gritando para que todos ouvissem: “O senhor salvou a vida da minha
mulher. Bastou que ela tomasse aquele remédio para que a criança nascesse, sem qualquer complicação. O senhor vai ser meu compadre. Faço
questão que seja o padrinho do menino, que vai se chamar Juscelino –
xará do padrinho”.

Estado Novo
Assim continuava a vida política do jovem médico, até que veio o
golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas e o fechamento do Congresso
Nacional, impossibilitando-o de ser deputado federal. Seu mandato foi
exercido até 1937 e, nesse período, teve uma atuação apagada como
político.
Em vista disso, Juscelino retornou ao seu antigo consultório em
Belo Horizonte, até então ocupado pelo seu amigo médico, Cílio de
Oliveira. Os dois passaram a atender seus clientes em horários diferentes,
visto que, naquela época, era difícil conseguir uma sala no centro de
Belo Horizonte.
Também retornou ao seu posto como chefe da Clínica Urológica do
Hospital Militar e à sua enfermaria na Santa Casa. A passagem pela
política fora uma experiência válida, mas o retorno à medicina dera-lhe
uma sensação de alívio, pois essa sempre foi a verdadeira aspiração de
toda a sua vida. Naquele momento, Juscelino prometera a si mesmo não
voltar mais à política. Doravante somente a medicina.
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Retorno aos estudos
Juscelino achava que o cirurgião era como um pianista, visto que
necessitava praticar todos os dias para não perder a destreza.
A fim de recuperar seus conhecimentos e sua confiança cirúrgica,
decidiu retornar aos estudos nos cadáveres da Faculdade de Medicina; o
que fez imediatamente após conversar com o então diretor, professor
Alfredo Balena.
Para chegar aos antigos bancos acadêmicos no anfiteatro de
anatomia percorria longos corredores. O próprio Juscelino descreveu esses
momentos, com as seguintes palavras:
“E, enquanto me exercitava, recapitulava o que havia aprendido,
familiarizando-me outra vez com a apurada técnica, da qual, por
exigência da atividade política, estivera divorciado por quase quatro
anos. De vez em quando, erguia a cabeça e circunvagava o olhar pelo
salão. Fazia-o instintivamente, como se uma voz inaudível me chamasse.”
“Quando me sentia cansado, sentava-me à mesa do professor e,
nessas ocasiões, contemplando os cadáveres expostos, não conseguia
fugir à prosaica, mas sempre humana filosofia que se impõe em face
do corpo inanimado de um desconhecido: Quem será ele? Quais os
dramas e paixões que terá passado? Por que veio, afinal, parar nesse
anfiteatro? Assaltava-me, em seguida, a lembrança da atividade silenciosa, mas inexorável, dos denominados trabalhadores da Morte.
Recordava os aeróbios, que desenvolvem o ácido carbônico e o vapor
da água; as diferentes espécies, que dão origem aos gases redutores;
as mucedíneas, que promovem a destruição dos líquidos; e, por fim,
os vários gêneros de vibriões da fermentação pútrida. Aqueles operários da Morte haviam estado em todos os cadáveres ali estendidos.
Mas a tarefa que lhes competia realizar tinha sido anulada pela ação
dos preparadores da faculdade, antes que os corpos fossem removidos
para o anfiteatro. Apesar das condições desagradáveis em que havia
levado aquela prática – que se prolongou por três meses – foi-me de
grande valia. Readquiri a antiga destreza e atualizei-me com a prática anatômica.”
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Promoção a tenente-coronel
Em 1938, Juscelino Kubitschek foi promovido ao posto de tenentecoronel da Força Pública, sendo designado chefe do Serviço de Cirurgia
(Figura 2). Nessa nova função aumentaram muito sua responsabilidade e
seu trabalho, uma vez que operava diariamente; atendia no ambulatório
e supervisionava as enfermarias. Contudo, o peso de seu encargo era
atenuado em função de seus competentes assistentes, destacando-se José
Bolívar Drummond, que se revelou um grande cirurgião e foi, posteriormente, seu substituto, quando Juscelino assumiu a prefeitura de Belo
Horizonte. Além disso, Juscelino mantinha suas atividades na enfermaria
da Santa Casa; operava pacientes particulares no Hospital São Lucas e
atendia à sua numerosa clientela particular que voltava a crescer.

Figura 2 – Juscelino Kubitschek de Oliveira, tenente-coronel
médico da Força Pública de Minas Gerais.

Juscelino, prefeito de Belo Horizonte
Em 1940 Juscelino foi chamado pelo governador Benedito Valadares
(Figura 3) ao Palácio da Liberdade, um de seus velhos amigos que
conhecera em plena Revolução de 1932. Sem meias palavras, Valadares
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falhou-lhe diretamente: “Juscelino, resolvi nomear-te para o cargo de
prefeito de Belo Horizonte”.

Figura 3 – Benedito Valadares Ribeiro, Governador do estado de Minas Gerais.

Juscelino, que decidira não mais se envolver com a política, tentou em vão, de várias formas, obstar seu nome a tão importante cargo,
mas teve que ceder ao apelo do governador, pois somente com uma
contra-ordem dele teria êxito em seu intento, o que era praticamente
impossível.
Embora não fosse seu desejo, a política havia envolvido novamente
o médico Juscelino e, dessa vez, seriamente (Figuras 4 e 5).

Figura 4 – Juscelino inaugurando o primeiro restaurante popular de Belo Horizonte.
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Figura 5 – A popularidade de Juscelino desponta logo quando
prefeito de Belo Horizonte.

Despedindo da Atividade Médica
No início, mesmo como prefeito de Belo Horizonte, Juscelino
mantinha suas atividades médicas. Assim, continuava operando todas
as manhãs no Hospital Militar e, à tarde, desempenhava suas funções
político-administrativas na prefeitura.
Poucas semanas após tomar posse, foi escolhido pela direção da
Santa Casa para também chefiar o Serviço de Urologia, que fora instalado
no Pavilhão Júlio Soares.
Entretanto, quanto mais passava o tempo, mais a política o envolvia: lenta e inexoravelmente. Suas atribuições na prefeitura passaram,
paulatinamente, a ocupá-lo intensamente, invadindo suas horas dedicadas à medicina. Na verdade, a política subtraia-o insidiosamente da
prática médica.

Encerramento das atividades médico
-cirúrgicas
médico-cirúrgicas
Juscelino exerceu a medicina e, particularmente, a cirurgia geral e
a urologia durante aproximadamente 17 anos, ainda que de forma não
tão intensa enquanto cumpria os mandatos de deputado federal e de
prefeito de Belo Horizonte.
Sua última cirurgia ocorreu no final de 1944, no Hospital São
Lucas. Eram 3 horas da madrugada, quando foi chamado em sua casa
para atender a um caso de urgência, na residência de uma família amiga.
Lá chegando, diagnosticou uma apendicite aguda, já com indícios de
comprometimento peritoneal. Prontamente, providenciou uma ambulância
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e levou o paciente para o Hospital São Lucas, onde logo iniciou o
procedimento cirúrgico. Na laparotomia confirmou seu diagnóstico préoperatório, além de constatar, como agravante, a presença de peritonite
generalizada, o que inspirava cuidados especiais, já que não existiam os
recursos da antibioticoterapia hodierna.
Além da apendicectomia, realizou também uma ampla e cuidadosa
limpeza da cavidade abdominal, com a respectiva drenagem. O paciente
evoluiu favoravelmente, pois estava livre das dores e da infecção. Contudo, uma semana após, ainda internado, piorou bruscamente, atingido
por uma rara e grave infecção, visto que apresentava coleções purulentas disseminadas no subcutâneo de todo seu corpo.
Como o estado geral do paciente declinava acentuadamente, Juscelino submeteu-o a uma segunda intervenção cirúrgica, dessa vez em
condições ainda mais desfavoráveis. Por meio de pequenas incisões
feitas a curtas distâncias umas das outras, em quase toda a extensão
da superfície corporal, drenou múltiplos abscessos subcutâneos. Foi um
trabalho extremamente meticuloso e muito demorado, pois cada incisão
era seguida de uma completa lavagem do local aberto. Obteve, em
contrapartida, um excelente resultado, curando o paciente que, dentro
de uma semana, estava de alta hospitalar.
Ao comunicar à esposa do paciente a sua alta definitiva, Juscelino
disse-lhe jocosa, mas verdadeiramente: “Hoje, vou dar duas altas. Uma, ao
seu marido, que já está bom e pode retornar às suas atividades. E outra, a
mim mesmo, pois encerro, com o seu caso, minha atividade profissional.”
A opção entre a medicina e a política acabava de ser feita, para a
infelicidade da primeira e alegria da segunda. O estetoscópio e o bisturi
foram definitivamente substituídos pelo paletó com gravata e a vida
pública protocolar.
Juscelino conta em seu livro “A Marcha do Amanhecer”, escrito
em 1962, da seguinte maneira a sua transição de médico para o político-médico:
“Aí, ao lado do médico em mim formado pelo contínuo exercício profissional – e não hesito em chamá-lo missionário, de tal modo era vocação
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e exclusividade em mim – surpreendi, compulsivo, posso dizer, um outro
homem: o homem público – mente e afeto e vontade, constelados de áreas
novas na missão humana. Enxergava não só mais corpos e almas
destruídos ou enfermos, mas já regiões e grupos desnutridos, desesperançados, desesperados, revoltados, reivindicatórios, ou então apáticos, inativos, insensíveis, abertos a qualquer aceno de cordura ou de embuste.”
Entretanto, anos mais tarde, já afastado da política, assim consignou seu inapagável amor pela medicina:
“No entanto, todas as aparências – e mais do que aparências – se
acumulam contra o que sou forçado a declarar a esse respeito. Que
felicidade é essa que me deu o singular privilégio de ser o primeiro
presidente médico eleito, no Brasil, para a Presidência da República?
Que felicidade é essa – podeis perguntar-me – que levou um cirurgião a
abandonar os deveres de uma profissão que exerceu efetivamente, durante
anos, para tornar-se administrador e político? Tenho suficientes
condições e motivos para me considerar fiel ao sacerdócio médico. Apesar
de haver assumido responsabilidades definitivas fora dos deveres e
trabalhos de minha profissão, posso dizer que médico sou e serei – Tu es
Medicus in Aeternum – até o final dos meus dias.”
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J USCELINO K UBITSCHEK ,
U ROLOGIA E A SBU

A

“... Quanto mais me dedicava à Medicina, mais ela me apaixonava(...). O
material com que se trabalha é a existência humana. E os inimigos a
combater são o sofrimento e a morte.”
Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976).

Desde os tempos acadêmicos, Juscelino Kubitschek de Oliveira
manifestava tendência para a cirurgia, aptidão essa que foi inicialmente
desenvolvida no final do curso e completada após a formatura. Dentro
da cirurgia teve predileção pela urologia e nela se enveredou.
Na ocasião, várias especialidades estavam delineando parcimoniosamente seus domínios de atuação. A urologia era identificada,
sobremodo como o ramo da medicina que cuidava das então chamadas
doenças venéreas – venereologia, apesar de realizar também procedimentos cirúrgicos.
Juscelino Kubitschek tinha parcos recursos, porém era dotado de
temperamento ativo, persistência tenaz, não se intimidando com os
desafios que a vida se ia lhe impondo. Tais características de sua personalidade fizeram com que não se contentasse com os recursos e
conhecimentos existentes no território nacional. Assim, foi procurar
aprimoramento nos mais afamados serviços europeus coetâneos de
urologia. Isso causou incompreensão de sua noiva Sarah Luíza, provocando o rompimento de seu relacionamento, sendo, contudo, reatado
por carta, quando ainda estava no exterior.
Kubitschek estagiou com o internacionalmente famoso professor
Maurice Chevassu no Hospital Cochin, em Paris, no ano de 1930. Subseqüentemente, esteve também estagiando por pouco tempo, em Viena e
em Berlim, no vetusto Hospital Charité.
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A busca de um aprimoramento no exterior, naquela época, era, por
si só, um fato de grande notoriedade e reservado a poucos, sobretudo se
se levar em consideração que Juscelino Kubitschek dispunha de modestas
condições econômicas.
Em 1931, ingressou na Força Pública como capitão-médico. Recebeu
promoções até chegar ao posto de tenente-coronel, assumindo a chefia
do Serviço de Urologia do Hospital Militar.
Na Revolução Constitucionalista de 1932, trabalhou nos denominados “Hospitais de Sangue”, conhecendo políticos importantes da época (Figura 1).

Figura 1 – Juscelino no hospital de campanha em Passa Quatro (MG).

A propósito, a versão urológica da entrada de Juscelino Kubitschek
na vida pública foi o tratamento, com sucesso, de uma uretrite em Benedito Valadares Ribeiro, então delegado federal. Posteriormente, Getúlio Vargas, presidente da República, designou Valadares como Interventor
no Estado de Minas Gerais e este nomeou Juscelino, em 1933, chefe da
Casa Civil de seu governo.
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Juscelino Kubitschek foi membro da Sociedade Brasileira de
Urologia. Em 7 de outubro de 1943, quando era prefeito de Belo Horizonte, recepcionou na estação ferroviária os participantes do III Congresso Brasileiro de Urologia que estavam regressando de sua 4ª Sessão,
realizada em Juiz de Fora. Juscelino Kubitschek, que também era o
Presidente de Honra desse evento, declarou que os congressistas eram
hóspedes oficiais da cidade.
A rápida carreira política impediu-o de exercer por mais tempo a
medicina e a urologia. Não obstante, jamais perdeu seus laços afetivos
com a sublime vocação que alimentara desde a sua adolescência, estando
explícita em várias de suas manifestações, em fragmentos de suas
memórias consignadas em livros, bem como no fino e respeitoso jeito
com que tratava as pessoas. Nunca é demais recordar algumas de suas
significativas palavras, encomiásticas ao mister hipocrático:
“Medico sou, e título nenhum reputo maior, mais belo, mais
dignificante. Invita-se desse sacerdócio impelido pelo sentimento. Nada
me custou na vida tanto esforço como cursar a Faculdade de Medicina e
formar-me. Pertenci à estirpe dos estudantes, sem mesada, dos que,
durante o curso, trabalham por necessidade”.
“Não me esqueço, porém de que como médico principiei a exercer a
gratidão – uma graça divina – e a estendê-la – outra graça – podendo
assim, sem quebra de humildade, sentir em mim uma presença de valia,
de significação, de utilidade, que justifiquem a pena e a alegria de viver.”
Uma vez mais, testemunhara a influência da medicina em sua
carreira política:
“Não me esqueço, por isso, de que foi como médico que caminhei
até além da fronteira particular, para o horizonte sem fim dos serviços
que a Nação espera de cada um dos seus filhos”.
Ainda durante a campanha presidencial no pobre sertão nordestino,
interpelado por um camponês que estava desesperado porque sua mulher
estava para dar à luz, apesar do alerta de que poderia ser um seqüestro,
deixou a sua comitiva e, a cavalo, dirigiu-se à sua modesta casa. Lá
chegando, arregaçou as mangas... colocou água para ferver... pediu panos

83

Helio Begliomini

limpos e ajudou o trabalho de parto. Quando o sertanejo indagou-lhe
sobre o preço do seu trabalho, respondeu: “nada me deve”. E escrevendo
seu nome num papel disse: “somente não esqueça deste nome”.
Não se conhece outro urologista que, como cidadão, tenha tido
tamanha projeção nacional e internacional! Esse urologista chama-se
Juscelino Kubitschek de Oliveira. E com muito orgulho ele é brasileiro!
Torna-se, pois, justa, meritória e inquestionável a proposta do dr.
Walter José Koff, Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, de
conceder a Juscelino Kubitschek de Oliveira o epíteto de “Patrono da
Sociedade Brasileira de Urologia”.
A efeméride solene da outorga a JK de tão venerável patronímica
foi marcada para o dia 25 de outubro de 2005, no Memorial JK, em
Brasília, tornando doravante, seus sócios, em orgulhosos recipiendários.
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CARREIRA P OLÍTICA M ETEÓRICA
“Política é missão, não é profissão, nem negócio.”
Gaudêncio Torquato, jornalista e professor universitário.

Juscelino foi surpreendido novamente em 1940, quando, pela
segunda vez, Benedito Valadares, agora governador de Minas Gerais, o
indicou para prefeito de Belo Horizonte. Juscelino assumiu o mandato
com apenas 38 anos. Teve boa e intensa atuação, sendo cognominado
“prefeito furacão”. Doravante sua trajetória e ascensão políticas seriam
meteóricas. Afastou-se de vez da medicina por volta de 1944.
Com 43 anos foi eleito deputado federal pela segunda vez em 1945,
para ocupar uma cadeira na Constituinte de 1946, mandato que se prolongou até 1950. Foi eleito governador de Minas Gerais em 1950, com
48 anos (Figuras 1, 2, 3 e 4).

Figura 1 – Cartaz da campanha de JK para o governo do
estado de Minas Gerais, em 1950.
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Figura 2 – JK após ser eleito governador de Minas Gerais.

Figura 3 – Juscelino é saudado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, após a
sua posse no governo do estado de Minas Gerais, em 1951.
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Figura 4 – JK, governador do estado de Minas Gerais.

Juscelino galgou a presidência da república em 1955, com 3.077.411
votos, o que representava 36% do total. Foi apoiado pelo PSD e PTB e
teve como vice-presidente João Goulart. A UDN e seus aliados iniciaram
batalha judicial para anular as eleições. Encontrou assim grandes
obstáculos para assumir o cargo em 31 de janeiro de 1956 (Figuras 5, 6,
7, 8 e 9). Sua posse foi garantida pelo marechal Henrique Teixeira Lott.

Figura 5 – Juscelino Kubitschek eleito presidente da república sobe as escadas do
Catete para tomar posse, seguido de perto pelo general Lott, ministro da guerra.
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Figura 6 – Presidente Juscelino ao receber a faixa presidencial em 1956, com Nereu
Ramos e o vice-presidente João Goulart

Figura 7 – Juscelino é aclamado presidente da república no congresso nacional,
depois do juramento constitucional, em 1956. Contava com 54 anos.
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Figura 8 – Foto oficial como presidente da República Federativa do Brasil.
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Figura 9 – Desfile em carro aberto, ovacionado pelo povo.

Havia lançado durante a campanha presidencial o slogan “Cinqüenta anos em cinco”, elaborando um audacioso “Programa de Metas”
e cumprindo-o integralmente.
Promoveu o desenvolvimento e a modernização do país infundindo
no povo brasileiro um otimismo contagiante. Juca Chaves, conhecido
menestrel brasileiro, o apelidou de “Presidente Bossa Nova”.
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B RASÍLIA

E O

S ONHO

DE

D OM B OSCO

“É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glória,
mesmo dispondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito
que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra
cinzenta que não conhece vitória nem derrota.”
Theodore Roosevelt (1858-1919). Ex-presidente norte-americano
de 1901 a 1909 e ganhador do Prêmio Nobel da paz em 1906.

Em 30 de agosto de 1883, São João Bosco (1815-1888 – Figura 1),
natural de Becchi, próximo de Turim – norte da Itália – e fundador da
Ordem dos Salesianos, teve um de seus famosos sonhos.

Figura 1 – São João Bosco (1815-1888).
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Dom Bosco vê em sonho aproximar-se um jovem muito amável e
de beleza sobre-humana, dizendo-se seu amigo e dos Salesianos e que
vinha em nome de Deus para dar-lhe um pouco de trabalho: começaram
fazendo uma grande viagem pela América Latina. Partem de trem de
Cartagena, na Venezuela. Atravessam regiões de densas matas e caudalosos rios, onde encontram pessoas de estatura gigantesca. Pergunta
Dom Bosco ao jovem onde estavam e ele responde: “Note bem, observe!
Viajaremos ao longo da cordilheira da América do Sul”. Enquanto examinam o mapa, a máquina apita e o trem põe-se em movimento. Atravessaram montanhas, bosques e planícies. Enxergavam nas vísceras das
montanhas e no subsolo da terra. Tinham debaixo dos olhos as riquezas
incomparáveis daqueles países, riquezas que um dia viriam a ser descobertas. Viam numerosos filões de metais preciosos, minas inexauríveis
de carvão, depósitos de petróleo extremamente abundantes.
Eis o trecho mais importante do seu sonho em seu próprio vernáculo:
“Tra il grado 15 e il 20 grado vi era uno seno assai lungo e assai
largo che partiva da un punto dove formavasi un lago. Allora una voce
disse repetutamente: - Quando se verrano a scavare le minere nascoste
in mezzo a questi monti, apparirá qui la terra promessa fluente latte e
miele. Sará una ricchezza inconcepibile.”
“Entre os graus 15 e 20, aí havia uma enseada bastante extensa e
bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Nesse
momento disse uma voz repetidamente: – Quando se vierem a escavar as
minas escondidas em meio a estes montes, aparecerá aqui a terra prometida, onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível.” (Figura 2)

92

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia

Figura 2 – Desenho dos pontos descritos por Dom Bosco.

Em 31 de dezembro de 1956, antes mesmo do início da construção
do Plano Piloto, ficou pronta a Ermida Dom Bosco, às margens do Lago
Paranoá, na passagem do paralelo de 15º. Exatamente nos pontos
descritos por Dom Bosco em seu sonho, situa-se hoje a cidade de Brasília
(Figura 3).

Figura 3 – Lançamento da pedra fundamental de Brasília, em 2/10/1956.
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PRESIDENTE

DA

R EPÚBLICA

“A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em
momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em
tempos de controvérsia e desafio.”
Martin Luther King Jr (1929-1968), pastor e ativista pelos
direitos civis norte-americanos.

Juscelino era um homem de ação. Como político, caracterizava-se
por ser carismático, otimista, hábil e enérgico. Tinha temperamento
inquieto e empreendedor.
Como presidente exerceu um mandato dinâmico e audacioso tendo
como prioridades o tripé: comunicações / transporte / geração de energia,
donde advieram as construções das grandes hidroelétricas de Furnas e
de Três Marias.

Rodovias
Ampliou a malha rodoviária objetivando a integração nacional.
A ligação da região norte com o centro do país foi um grande feito
conseguido pela construção da estrada Belém-Brasília, com 2.200
quilômetros, que passaram, em grande parte, de permeio a florestas
virgens, numa época de pouca desenvoltura da engenharia nacional;
por isso, muitos achavam que era impossível de ser realizada. Essa
estrada foi o esteio terrestre da ligação da Amazônia com o restante do
país, uma vez que, desde os tempos coloniais e imperiais, só se dispunha
do transporte marítimo-fluvial, complementado nas últimas décadas,
ainda que precariamente, pela aviação (Figura 1). Também fez as
conexões Brasília-Acre e Brasília-Belo Horizonte, com convergência para
a planejada capital brasileira – Brasília –, obra máxima de seu governo
– declarada patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO em 1987
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– que ele construiu e viabilizou num tempo recorde de apenas três
anos e seis meses (Figura 2).

Figura 1 – O encontro das duas turmas desbravadoras da selva para abrir a Estrada
Belém-Brasília, em Açailância, com a presença de JK.

Juscelino dizia ser o presidente médico a fazer “o primeiro transplante de coração do mundo, ao transferir a capital do litoral para o
centro do país, irrigando-o com artérias em forma de estradas e fornecendo o oxigênio necessário em forma de energia para que o país pudesse desenvolver-se.”

Figura 2 – Juscelino em 19 de setembro de 1956, sancionando a lei que estabelecia
a transferência da capital do Brasil.
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Petróleo, quilowatts e malha rodoviária em números
Juscelino era uma pessoa alegre, simples, que tirava o sapato em
reuniões formais. Sua gestão, de 1956 a 1960, teve três características
raras de serem reunidas num mesmo governo: democracia, crescimento
econômico e florescimento cultural.
De 1955 a 1960, a produção petrolífera saltou dos dois milhões de
barris/ano para 30 milhões; na siderurgia, de 1 milhão e 150 mil toneladas
de aço, passou-se a produzir 2 milhões e 150 mil; de 3 milhões de Kw de
potência hidrelétrica, pulou-se para 4 milhões e 750 mil Kw; foram
construídos mais de 20 mil km de rodovias.

Anos dourados
Além disso, o Brasil viveu no período JK o surgimento da Bossa
Nova e do Cinema Novo e a vitória na Copa do Mundo de 1958, vencendo
a Suécia na final. Foram os “Anos Dourados” do País. Até 1964, JK foi o
único presidente civil que concluiu o mandato sem autoritarismo. Tinhase um projeto de nação. O Brasil dava certo (Figuras 3 e 4).

Figura 3 – JK trabalha até voando. Nesta foto está despachando com
o assessor Geraldo Carneiro.
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Figura 4 – Numa charge, a revista “O Cruzeiro” lembra, com humor,
JK usando o avião para percorrer o país e despachando em qualquer lugar.

Industrialização
No campo da industrialização, o Brasil tinha apenas um país
abaixo de si, a Bolívia. Aqui não se produziam motores de combustão, o
que significava dizer que se vivia na era do carro de boi. Assim, até o
final da década de 1950, não se fabricava um carro sequer, como também nenhum tipo de motor, ou seja, importava-se todo tipo de produtos
manufaturados. Ademais, algumas matérias-primas, como o cimento,
não eram aqui produzidas, por falta de energia. Nesse sentido, as usinas hidroelétricas de Furnas e de Três Marias foram importantes instrumentos na geração energética para o desenvolvimento do país.
Seu governo marcou o início de uma nova era através do modelo
de desenvolvimento industrial do Brasil, com a penetração de capital
estrangeiro de forma maciça, principalmente no ramo das indústrias
pesadas, como a automobilística, produtos elétrico-eletrônicos, eletrodomésticos, químicos, farmacêuticos, etc., ou seja, os setores mais dinâmicos da economia. Em 1959, foi lançado o primeiro carro fabricado no
Brasil, denominado “Fusca”, um motivo de orgulho para o presidente e
a população.
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Em vez de as empresas estrangeiras exportarem seus produtos
para o Brasil, elas passaram a se fixar no próprio país, sendo chamadas
posteriormente de multinacionais.
JK inaugurou o famoso tripé: o Estado continuava responsável
pelo setor de bens de produção; o capital privado nacional investia nas
empresas produtoras de bens de consumo; e o capital estrangeiro ficava
ligado ao setor de bens duráveis. As multinacionais aproveitavam a
mão-de-obra barata e os incentivos fiscais e remetiam grande parte do
seu lucro para os países de origem.

Constr
ução de Brasília
Construção
A construção da nova capital federal – Brasília – no interior do
país e a mais de mil quilômetros do litoral foi a grande realização de
Juscelino Kubitschek na presidência. Durante três anos e meio, milhares
de homens trabalharam para erguer uma nova cidade, que tinha como
um de seus objetivos levar o desenvolvimento à região centro-oeste do
país. A cidade fora projetada para abrigar entre 500 e 700 mil habitantes.
O projeto arquitetônico era de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer Soares Filho
e foi inaugurado em 21 de abril de 1960 (Figuras 5 e 6).

Figura 5 – Niemeyer, Israel Pinheiro, Lúcio Costa e Juscelino.
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Figura 6 – Juscelino com Israel Pinheiro, construtor de Brasília.

Oscar Niemeyer (Figura 7), que aos 21 anos recebeu de Juscelino a
missão de construir a Igreja da Pampulha, tinha em suas mãos a antesala de Brasília. Era um laboratório que tomaria proporções mais amplas
com o plano de se projetar uma cidade diante da perspectiva da inovação,
da fusão de arte e política em favor do progresso.

Figura 7 – Oscar Niemeyer Soares Filho.
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Juscelino e o urbanista Lúcio Costa (Figura 8) queriam um setor
residencial que rejeitasse as divisões por classes. Viveriam nos
apartamentos moradores de diversas classes sociais. A diferença entre
rico e pobre deveria existir no tamanho da moradia e posição em relação
ao Eixo Monumental.

Figura 8 – Lúcio Costa.

Juscelino foi um sonhador e um realizador. Atrevia fazer e sabia
fazer. E também como todos os gênios tinha o dom da previsão. Não fora
esta virtude, não teria aceitado o desafio de construir Brasília. Em sua
primeira viagem ao ermo planalto, aos 2 de outubro de 1956, vaticinou
numa explosão de entusiasmo:
“Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará
em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma
vez sobre o amanhã do meu País e antevejo esta alvorada, com fé
inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino”.
(Figura 9)
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Figura 9 – “Deste Planalto Central (...) lanço os olhos sobre o amanhã de meu País (...).”

Assim, em pleno cerrado goiano, construiu Brasília – capital
administrativa do Brasil (Figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27).

Figura 10 – JK visitando o local onde seria Brasília, examina mapas e
projetos, em pleno cerrado.
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Figura 11 – JK no início das obras de Brasília, com Israel, Lott,
Ludovico, Balbino e Altamiro.

Figura 12 – Juscelino, Sayão e Israel. Os três grandes de Brasília,
numa inspeção às obras de construção da cidade.
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Figura 13 – Primeira missa realizada em Brasília, em 3/5/1957.

Figura 14 – Construção da Catedral de Brasília.
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Figura 15 – Construção da Catedral de Brasília.

Figura 16 – Visão de conjunto da construção da Catedral de Brasília e
dos prédios dos Ministérios.
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Figura 17 – Construção do Congresso e do Senado Nacional.

Figura 18 – Juscelino inspecionando as obras em companhia dos
candangos, construtores de Brasília.
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Figura 19 – Juscelino Kubitschek emociona-se diante das manifestações e festejos
da população pela inauguração de Brasília, ocorrida aos 21 de abril de 1960, três
anos e seis meses depois do início das obras.

Figura 20 – Juscelino sob a cruz da fundação de Brasília.
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Figura 21 – Juscelino hasteando a bandeira nacional na inauguração de Brasília.

Figura 22 – Juscelino em Brasília.
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Figura 23 – O presidente Juscelino Kubitschek na solenidade de inauguração do
Congresso Nacional em Brasília, vendo-se o vice-presidente João Goulart e o
deputado Ranieri Mazzili, presidente da Câmara dos Deputados.

Figura 24 – Juscelino discursando na instalação do Poder Executivo.

Figura 25 – O presidente Juscelino ingressa no edifício do Congresso Nacional.
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Figura 26 – Brasília na época da inauguração.

Figura 27 – Selo comemorativo da construção de Brasília, em 1958.

Anos mais tarde, com relação a Brasília, Kubitschek disse ao escritor
brasiliense, Adirson Vasconcelos: “... os tempos passaram, venceram-se
as tempestades, e Brasília aí está. Nem se dirá que ela, como o caniço de
fábula, se curvou para o vendaval passar. Ao contrário, suportou-o e
deu-lhe nova direção.”
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Pioneirismo no combate ao câncer
No campo da saúde, Juscelino Kubitschek implantou no país a
primeira bomba de cobalto para o tratamento do câncer.

Projeção internacional
No âmbito internacional, teve o mérito de criar a Operação PanAmericana, cuja principal finalidade era despertar as esperanças e as
energias dos povos americanos, principalmente da América Latina, com
o objetivo comum de combater o subdesenvolvimento (Figuras 28 e 29).

Figura 28 – O presidente Juscelino ao lado do líder pessedista Ulisses Guimarães.

Figura 29 – Juscelino com Tancredo Neves, um dos líderes do PSD.
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Os resultados da atuação de Kubitschek repercutiram em todo o
mundo, e o Brasil foi, no seu governo, exaltado por distinguidos líderes
mundiais, tanto que foi recebido e recebeu a visita de presidentes, reis,
príncipes, empresários e personalidades de grande projeção mundial em
sua época (Figuras 30, 31 e 32).

Figura 30 – O presidente Eisenhower, dos Estados Unidos, foi recebido pelo
presidente Juscelino Kubitschek.

Figura 31 – Em Portugal, Kubitschek foi ovacionado pelo povo, ao lado do
primeiro mandatário lusitano.
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Figura 32 – O Papa Pio XII recebe o presidente Juscelino Kubitschek no Vaticano.

Juscelino era simpático, afável, próximo do povo, sensível aos problemas sociais, admirável administrador e político sagaz, sendo considerado por muitos um dos maiores, senão o maior presidente do Brasil. Com
paciência beneditina e a visão de estadista que pensa nas futuras gerações, chegou ao término do seu governo consagrado pelo povo.
O qüinqüênio de seu mandato se expirou em 31 de janeiro de 1961.
Dada a profunda metamorfose por que passou o país, o período ficou
conhecido como “Era JK” (Figuras 33, 34 e 35).

Figuras 33 e 34 – O povo foi às ruas para pedir a volta de JK. O cantor José
Lourenço compôs e interpretou o samba “JK – 65”.
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Figura 35 – Despedida do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Cartaz em
1961 pedindo a volta do presidente na eleição seguinte, o que não aconteceu.

Juscelino foi o 20º presidente do Brasil. Ele viu concretizado um
de seus maiores objetivos políticos, que o consagrou como “Campeão da
Democracia” e da redemocratização do Brasil, pois passou sua faixa
presidencial a Jânio Quadros, candidato eleito e, por sinal, seu adversário
político (Figuras 36 e 37).

Figura 36 – Jânio Quadros (UDN), adversário político de Juscelino Kubitschek
(PSD), venceu as eleições e recebeu a faixa presidencial de JK.

114

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia

Figura 37 – Carta manuscrita deJuscelino Kubitschek de Oliveira na
despedida ao povo brasileiro por ocasião do término de seu mandato na
Presidência da República.

115

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia

J USCELINO E A SUA A TUAÇÃO
Á REA DA S AÚDE

NA

“Os criativos olham para aquilo que todos vêem, porém enxergam coisas.”
Albert Szent-Györgyi (1893-1986), húngaro, farmacologista e
Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1937.

Este capítulo destina-se a apresentar algumas das mais importantes
realizações de Juscelino Kubitschek de Oliveira na área da saúde como
executivo, principalmente no governo de Minas Gerais e exercício na
presidência do Brasil.

Como prefeito de Belo Horizonte
Unidades Sanitárias e Hospitalares
Juscelino foi prefeito de Belo Horizonte de 1940 a 1945 e nutria
forte sentimento pela estética de suas realizações. Disse certa feita: “Um
prefeito não deve pensar tão-somente em coisas práticas. A beleza, sob
todos as formas, deve fazer parte das suas cogitações.”
O primeiro hospital que ele edificou foi o Municipal de Belo
Horizonte, em 1943, quando era prefeito da capital mineira. Ao mesmo
tempo foram construídos inúmeros Postos de Assistência Municipal
distribuídos pelos bairros pobres da cidade. Também cuidou das crianças
desamparadas, construindo o Lar dos Meninos, destinado ao abrigo e
educação de menores, com pavilhões para grupos de 20 crianças, não
ultrapassando um total de 300 em cada Lar.
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No Governo de Minas Gerais
Política Sanitária
Como governador de Minas Gerais, entre suas metas incluía a formação de médicos-sanitaristas. Para isto, fundou a Escola de Saúde
Pública e planejou a instalação de pelo menos um Posto de Saúde em
cada município mineiro. Os sanitaristas eram preparados para o trabalho em equipe, pesquisando constantemente as áreas endêmicas e aperfeiçoando suas técnicas de abordagem das epidemias, que levavam em
consideração as condições epidemiológicas dos locais atingidos.
Já em 1953, como paraninfo da turma de sanitaristas, o governador
Juscelino pronunciou as seguintes palavras:
“Momento de viva emoção é este que me proporcionastes, tanto
pela gentileza de vosso gesto convidando-me para paraninfo, quanto
pelo fato de que uma nova platéia de especialistas se preparou para
um bom combate num dos domínios mais necessitados de vossa assistência e conhecimentos. Se me cumpre agradecer a distinção que me
conferistes, cabe-me ao mesmo tempo manifestar o meu regozijo porque Minas passa a contar com mais uma equipe de sanitaristas para a
melhoria das condições de vida do nosso povo, pois a vossa tarefa
incide no campo social e no que ele tem de mais valioso e presente, que
é o elemento humano, a saúde das populações, preservando-as ou socorrendo-as, prevendo, acudindo e provendo. E o vosso campo de ação
abrange os lugares povoados e aquelas áreas desabitadas onde as
endemias interceptam o passo ao homem, fazendo-se mais temíveis do
que as feras e os rigores de clima, dizimando os mais afoitos, afugentando os mais tímidos. Aos sanitaristas pertence essa missão de
premunir as populações dos centros urbanos, onde as epidemias
irrompem avassaladoramente, e as populações sertanejas, vitimas preferidas das endemias que as abatem, sacrificam e aniquilam. E ainda
lhes cabe, em uma função pioneira, desbravar as terras hostis, preparando-as para a ambientação humana. Sois soldados em vigília permanente, atentos aos assaltos de um inimigo que não faz pressentir,
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que surge sorrateiro, numa invasão invisível que só se vem a conhecer
pelos efeitos quando as vítimas já se acham por ele dominadas. Sois
também soldados que vão ao encontro desse inimigo, para combatê-lo
em seus próprios redutos, às vezes conhecendo-lhes as formas e manifestações, outras vezes na incerteza de seus refúgios, de seus veículos
e de seu poder morbífico ou mortífero.
(...) Por isso mesmo é que tenho dedicado toda a atenção às questões
de assistência, sendo meu propósito que nenhum Município de nosso
Estado deixe de contar com, pelo menos, um médico e um enfermeiro, de
modo que mesmo os mais desassistidos, vivendo em remotos rincões,
possam recorrer ao posto de higiene. E para debelar endemias que tanto
castigam as populações de vastas áreas do Estado desenvolvem-se as
campanhas sistemáticas e amplas que as erradiquem de nosso território,
possibilitando que muitas regiões sejam convenientemente aproveitadas
e valorizadas, que gerações mais fortes se aprestem para cooperar no
engrandecimento de Minas.
(...) O essencial, porém é elevar o padrão de vida da nossa gente,
porque assim menores se tornarão os déficits de vitalidade, pelas maiores
possibilidades de alimentação, higiene e conforto para a generalidade
de nossos concidadãos. Esse o desiderato de meu programa de governo.
Para que ele se execute integralmente contaremos com a vossa
colaboração, porque vos incumbe, na verdade, contraminar a incidência
dos fatores locais distróficos, preparar o terreno onde o homem possa
aplicar suas energias, suas iniciativas, sua capacidade de trabalho
construtivo, premunir e salvar, nessa missão benemérita em que se não
sabe o que mais realçar, se a abnegação, se a perícia, se o sentimento do
dever, se o amor à ciência.
(...)Para essa missão fostes convocados, a fim de que se instaure no
coração dos homens o que nos ensina o provérbio árabe ao advertir-nos de
que ‘aquele que tem saúde tem esperança e quem tem esperança tem tudo.’”
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Unidades Sanitárias e Hospitalares
Em três anos as despesas aumentaram em cem por cento, mas os
esforços estaduais foram beneficiados com uma atmosfera de confiança, que propiciou uma vasta cooperação dos organismos federais no
combate à tuberculose, lepra, febre amarela, malária, câncer, e doenças
mentais, entre outras.
Construiu 184 Unidades Sanitárias espalhadas por todo o território
mineiro, principalmente em regiões que nunca haviam tido qualquer tipo
de assistência médica, correspondendo a quase o triplo do número existente ao iniciar o seu mandato. Ao final do governo Kubitschek, os Postos
de Saúde no interior passaram de 103 para 287 Unidades Sanitárias.
Ao mesmo tempo foi construído o Centro de Saúde Modelo “Carlos
Chagas”, em Belo Horizonte, que foi o primeiro núcleo de formação de
sanitaristas. Instalou-se o convênio com o SESP (Serviço Especial de Saúde
Pública), que passou a trabalhar junto às unidades sanitárias, fazendo o
planejamento e a execução dos serviços de saneamento básico.
O SESP instalou um hospital em Pirapora, que atendeu, no ano
de 1953, mais de 150 mil pacientes, controlando também os casos de
bouba, esquistossomose, verminoses, e tracoma, dentre outras doenças infecciosas.
Foi terminada a construção do Sanatório do Estado, cuja inauguração aconteceu em 1954.

Combate às doenças endêmicas
Vacinação
A vacinação contra a varíola, febre amarela, tifo, tuberculose, etc.,
cobriu cerca de 200 municípios, erradicando ou controlando essas endemias.

Tuberculose
A luta contra a tuberculose foi um dos pontos altos da administração Kubitschek, lançando mão da cooperação do governo federal e de
instituições particulares.
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Com esses cuidados, a mortalidade por tuberculose, que se situava
em cerca de 209 por 100 mil habitantes, em 1951, caiu para 87 por
100 mil, em 1953.

Hanseníase
O problema da hanseníase, encontrado por Kubitschek, era um
dos mais graves e necessitava de solução urgente. A assistência social
foi melhorada, juntamente com a Sociedade de Proteção aos Lázaros e
a Sociedade de Defesa contra a Lepra, pela destinação de funcionários
do Estado a estes órgãos, que passaram a atender a mais de 800 filhos
de hansenianos.

Malária e Doença de Chagas
A malária foi quase que extinta do Estado, em ação conjunta com
o Serviço Nacional da Malária, pela dedetização contínua de casas e
cafuas, numa luta que, praticamente eliminou o inseto vetor dessa
moléstia. Ao mesmo tempo foi feito o uso do BHC para destruir os focos
da Doença de Chagas, visando eliminar os triatomídeos transmissores
dessa doença.

Combate aos escorpiões
Belo Horizonte era considerada uma cidade cheia de escorpiões,
com muitos acidentes causados pelas picadas desses aracnídeos, com
alta mortalidade, principalmente em crianças. Com o auxílio do Serviço
Nacional da Malária, o Estado conseguiu praticamente exterminar esse
flagelo, borrifando com BHC as residências e terrenos baldios da capital.

Departamento estadual da criança
A assistência médico-social foi uma constante preocupação do
governador Kubitschek, que criou o Departamento Estadual da Criança
por meio da lei 858, de 1951, e que reuniu em um só órgão os antigos
serviços de Higiene Dentária e de Proteção à Maternidade, à Infância e à
Adolescência.
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Instituto Ezequiel Dias
O Instituto de Higiene do Estado foi inteiramente remodelado com
a ajuda do Instituto Oswaldo Cruz, retornando, a partir de 1952, com o
nome de Ezequiel Dias – em homenagem ao cientista mineiro –, à sua
função de núcleo de pesquisas científicas. Foram desdobradas suas
atividades no setor de fabricação industrial de produtos farmacêuticos,
biológicos e químicos; vacinas e antígenos.
A seção de Bacteriologia, o Laboratório Anti-rábico, o Laboratório
Antivariólico, a Seção de Imunologia, a Seção de Parasitologia, a Seção
de Bromatologia, a Seção de Águas e Esgotos e o Laboratório Farmacotécnico integraram-se num conjunto harmônico que colocou o Instituto
Ezequiel Dias como um núcleo ativo da mais alta importância para o
Estado e para o Brasil. A produção de vacinas anti-rábica e antivariólica
atingiu, em 1954, 657 mil doses e a de soros (antibotrópico, antiescorpiônico, antitetânico e antidiftérico), vacina antitífica, antígenos diversos, análises e exames foi aumentada e tornou-se suficiente para as
próprias necessidades.Em 1954 foi restabelecida a revista “Memórias
do Instituto Ezequiel Dias”, para publicação dos trabalhos científicos
da instituição.

Saúde mental
Outra grande e meritória atividade do governador Kubitschek foi
o desenvolvimento da assistência neuropsiquiátrica, principalmente na
parte infantil e de higiene mental. Foram construídos os edifícios para
funcionamento do Instituto e Setor de Higiene Mental, com ambulatórios
completos e instalações para o Serviço Social. Foi inaugurado o Instituto
de Psicopedagogia, paralelamente aos hospitais de Neuropsiquiatria
Infantil de Belo Horizonte e de Oliveira, que receberam novos pavilhões,
além de contar com modernas técnicas de avaliação da personalidade e
do nível mental. Idênticos melhoramentos foram introduzidos nos
hospitais Raul Soares, em Belo Horizonte, e no Hospital de Barbacena.
Ao deixar o Governo, em 1954, Juscelino Kubitschek não era considerado somente o construtor de estradas e usinas, mas também verda-
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deiro reestruturador de todo o setor de saúde pública, de higiene e de
assistência médico-social do Estado. Pôde orgulhar-se de haver cumprido com seus deveres de médico.

Na Presidência da República
Produção de medicamentos
Em 1952, foram importadas cerca de 50 trilhões de unidades de
penicilina, sendo posteriormente, toda produção, fabricada no Brasil,
levando a uma economia de mais de um milhão de dólares por ano.
Também já estavam sendo fabricados o cloranfenicol, a estreptomicina
e as tetraciclinas. Em 1958, Juscelino Kubitschek inaugurou o Laboratório de Produção de Medicamentos do Departamento Nacional de
Endemias Rurais (D.N.E.Ru) destinado exclusivamente à fabricação de
quimioterápicos utilizados no combate de endemias rurais, como o BHC,
o DDT e outros pesticidas. A produção de soros, vacinas e outros medicamentos biológicos do Instituto Osvaldo Cruz foi intensificada, tendo chegado a 10 milhões de unidades de vacinas antivariólicas.
No setor privado, Kubitschek inaugurou em Campinas (SP) a Merck
Sharp & Dohme destinada à fabricação de antibióticos, vitaminas,
hormônios e produtos veterinários.
Ainda em 1958, Juscelino inaugurou em Belfort Roxo (RJ) a fábrica da Bayer do Brasil, que iniciou fazendo produtos químicos essenciais
às indústrias de anilinas, de papéis, tecidos e couros. Também já estava
produzindo inseticidas, formicidas, herbicidas, tintas e demais substâncias necessárias a outras indústrias.

Combate ao câncer
Preocupado em dotar o Brasil com os mais avançados meios de
tratamento do câncer, o presidente Kubitschek esteve, no dia 28 de janeiro de 1957, no Instituto Nacional do Câncer, onde inaugurou a Bomba
de Cobalto, então um dos mais sofisticados recursos terapêuticos nessa
área. Assistiu à primeira aplicação de cobalto em um paciente, demons-

123

Helio Begliomini

trando interesse no bom funcionamento daquele serviço, destinado a
doentes carentes de recursos.
No dia 22 de agosto do mesmo ano, Juscelino, ao inaugurar o
novo Instituto Nacional do Câncer, pronunciou as seguintes palavras:
“É com grande satisfação que venho presidir a inauguração das
novas instalações do Instituto Nacional do Câncer. Desejo dar, com a
minha presença nesta solenidade, uma manifestação do interesse que
tem o governo para com os problemas de saúde pública, estimulando
todas as iniciativas que visem a combater os males que afligem a
população brasileira. Se constituir um dever dos governantes zelar pela
saúde do povo, para mim esse dever se torna imperioso, é mesmo uma
das maiores responsabilidades que pesam sobre os meus ombros, pois
não tenho dos problemas apenas a visão política, mas, sobretudo aquele
conhecimento que é feito da experiência. Obras como esta, cuja finalidade
e cuja benemerência julgo desnecessário salientar, me tocam
profundamente, me enchem de entusiasmo, porque não é apenas o
Presidente da República, mas, sobretudo o médico, que vem participar
de uma cruzada de redenção do povo brasileiro.”
“(...)A Campanha Nacional do Câncer adquire cada dia maior
ressonância e maiores benefícios vêm prestando. Peça básica no Serviço
Nacional do Câncer, este Instituto abrirá, por suas novas instalações e
equipamentos, oportunidades mais amplas aos nossos médicos e
pesquisadores para, com sua capacidade profissional, dedicação humana
e amor à pátria, concorrerem, de modo ainda mais decisivo, na luta, não
apenas brasileira, mas também universal, que se trava contra o mal
terrível do câncer.”
“Nenhum brasileiro poderá legitimamente duvidar da competência
e da devoção das equipes humanas às quais o governo, neste momento,
entrega esta casa, para que ainda melhor possam servir ao Brasil e à
Humanidade.”
As providências governamentais deram um grande impulso à
Campanha Nacional Contra o Câncer, estabelecendo uma vasta rede de
assistência e prevenção, constando de 55 organizações distribuídas por
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todo o território brasileiro. No Instituto Nacional do Câncer, juntamente
com a Bomba de Cobalto, foram instalados oito aparelhos de radioterapia
e inaugurados 350 novos leitos para cancerosos pobres. Foram
implementados o Centro de Pesquisas do Rio de Janeiro, as Clínicas de
Câncer de Niterói, Recife e João Pessoa (Fundação Laureano) e a Clínica
de Tumores da Associação Médica Catarinense.

Hospitais, ambulatórios e unidades sanitárias
Já em janeiro de 1957, Kubitschek inaugurou o Hospital Getúlio
Vargas, em Aragarças, no Estado de Goiás, com 120 leitos, constando
de salas completas de cirurgias, gabinete radiológico, ambulatórios e
maternidade, além de pessoal em condições de atender também ao Estado
de Mato Grosso. Ainda nesse mesmo princípio de ano, inaugurou o
Hospital de Psicopatas de Natal, no Rio Grande do Norte, com 300 leitos,
e o Hospital Santa Isabel, em Arraial do Cabo, próximo a Cabo Frio, com
50 leitos e modernos equipamentos cirúrgicos e de diagnósticos.
No dia 16 de outubro de 1957, Kubitschek inaugurou, em Belo
Horizonte, o moderno Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de Minas Gerais, com 180 leitos. Na mesma data, ainda
em Belo Horizonte, inaugurou o Hospital Carlos Chagas. No dia 22 de
novembro de 1958, inaugurou o Hospital Sarah Kubitschek de Belo
Horizonte, construído pelas Pioneiras Sociais e completamente equipado.
No Recife, em 1958, construiu o Hospital Barão de Lucena, para
trabalhadores da agroindústria do açúcar, com 450 leitos. Em 1959, em
Goiânia, foi inaugurado o Hospital Presidente Kubitschek, para
tuberculosos e contando com 300 leitos. Em 1959, no Rio de Janeiro, foi
inaugurado o Hospital dos Radialistas. Na cidade de Belém do Pará, foi
construído o Sanatório Barros Barreto, para tuberculosos, com capacidade para 620 leitos e possibilidade para ser aumentado para 1.200 leitos.
Outro sanatório inaugurado foi o Júlio Kubitschek, em Belo
Horizonte, com capacidade para 250 leitos. Também foram construídos
os sanatórios de Cuiabá e o Clementino Fraga, na Paraíba.
Em Brasília foi construído o Centro de Recuperação Motora Sarah
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Kubitschek, destinado à recuperação e adaptação de pessoas com
deficiência físico-motora.
O Hospital do IAPI, o primeiro a ser construído, foi incluído no
plano. O primeiro Hospital Distrital foi construído na Superquadra 101
do Plano Piloto. O desenvolvimento seria feito à medida que novos grupos
populacionais fossem surgindo.
A rede médico-hospitalar da Previdência Social foi reaparelhada e
modernizada, tendo em vista a sua grande importância no atendimento
aos seus segurados e dependentes.
No que tange às Forças Armadas, foi construído o Hospital Naval
de Florianópolis e ampliados o Hospital Central da Marinha, o Hospital
Naval Marcílio Dias, o Sanatório Naval de Nova Friburgo e o Hospital
Geral do Exército em Curitiba.
O Serviço das Unidades Sanitárias Aéreas, organizado em colaboração com a F.A.B., passou a prestar relevantes serviços profiláticos e
assistenciais às populações localizadas em regiões somente acessíveis
por via aérea.
Achavam-se em construção no país 151 hospitais e maternidades, e o número de Ambulatórios, Postos de Saúde e Centros de Saúde
foi elevado para 5.215 unidades. Um amplo trabalho foi feito no Estado de Mato Grosso, numa região pobre e com moléstias decorrentes
da falta de saneamento, tais como diarréias infantis, verminoses,
tracoma, hanseníase, tuberculose, leischmaniose, pênfigo foliáceo,
entre outras.

Combate às doenças endêmicas
Tuberculose
Em 1957, Juscelino deu ênfase ao combate da tuberculose, que
assolava 50% do território nacional. O trabalho foi iniciado no Estado
do Espírito Santo com o uso de quimioterápicos e o controle efetivo dos
comunicantes, o que tornava a campanha exeqüível pelo seu baixo custo
e reduzida necessidade de pessoal técnico.
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Hanseníase
Levando-se em consideração os conhecimentos mais modernos,
foi iniciada uma grande campanha contra a hanseníase, tomando-se
por base a introdução terapêutica de sulfonas, o que tornou possível a
negativação dos exames laboratoriais das formas contagiantes,
impedindo, assim, a passagem da forma “indeterminada” para a
“lepromatosa”.

Malária
A malária foi uma das mais graves endemias do Brasil até o advento dos inseticidas de ação residual, quando foi parcialmente controlada com a destruição do inseto vetor nos domicílios. Juscelino continuou essa luta e, já no seu primeiro ano de governo, dedetizou cerca de
2 milhões de domicílios, em 62 mil localidades, de 761 municípios,
incluindo o Rio de Janeiro. Foram medicadas cerca de 920 mil pessoas,
que consumiram quase 4 milhões de comprimidos antimaláricos.

Leischmaniose visceral
A leischmaniose visceral foi um dos graves problemas encontrados pelo novo Governo, principalmente por causa da epidemia ocorrida
no Ceará, em 1953, que se propagara ao Piauí, Rio Grande do Norte,
Bahia e, possivelmente, a outros estados da União. Já eram conhecidos
cerca de 1.352 casos somente no Ceará. Como o cão e a raposa eram
considerados os principais reservatórios das leischmânias, foram feitos
exames de 4.341 cães, tendo sido eliminados os contaminados. Ao mesmo tempo era feita a desinsetização dos domicílios. No ano seguinte,
continuando a campanha, cerca de 59.300 cães hospedeiros foram eliminados e 74.000 domicílios desinsetizados.

Esquistossomose
A esquistossomose sempre foi um dos maiores problemas de saúde
pública no Brasil. O número encontrado pelas estatísticas de então era
de 4 milhões de pacientes.
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Só em 1959, em 96 municípios, foram examinadas 221.918 coleções aquáticas, à procura de caramujos infectados; tratados 12.565
portadores de esquistossomose e feitos 693.390 exames coprológicos.

Doença de Chagas
Outra endemia que sempre preocupava as autoridades sanitárias
brasileiras era a doença de Chagas. Para erradicá-la foram feitas aplicações de BHC em 1.400.000 domicílios e iniciada uma ampla campanha
de esclarecimentos, visando a melhoria das habitações, principalmente
com o revestimento das paredes internas das casas, sob orientação do
Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNRu).

Ancilostomose
Juscelino encontrou cerca de 23 milhões de portadores de
ancilostomose no Brasil. Foi estabelecida uma reformulação progressiva
do controle desta verminose, baseada na educação sanitária, no saneamento básico e na distribuição de milhões de comprimidos antihelmínticos e ferruginosos, obtendo-se expressivo resultado.

Filariose
A filariose, que freqüentemente se complica com a elefantíase, era
endêmica na capital do Pará e já apresentava irradiações aos estados
vizinhos. Foi feito um inquérito epidemiológico na região, tendo sido
detectado outro foco na cidade de Castro Alves, na Bahia. O combate foi
iniciado imediatamente, com o tratamento dos doentes e exterminação
do inseto transmissor, o Culex fatigans. Como a ação dos inseticidas foi
insatisfatória, passou-se a combater as formas larvárias nas coleções
aquosas da região. Somente em Belém foram tratados 2.884 pacientes e
detetizados 78.200 domicílios.

Hidatidose
A hidatidose, encontrada em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul,
foi praticamente erradicada com o combate à Taenia echinococcos dos cães.
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Febre amarela
A febre amarela, veiculada pelo Aedes aegypti, que já não era
encontrada no Brasil, apresentou um foco na Bahia, em 1956. Imediatamente foi iniciada uma rigorosa campanha em cerca de 160 municípios da região, atingindo 10.700 localidades, visando a dedetização
de domicílios, terrenos baldios e demais locais suspeitos. O foco foi
controlado.

Peste
A peste foi praticamente eliminada dos portos e cidades litorâneas, tendo sido constatados somente 4 casos em 1956; mesmo assim,
continuou-se o rígido controle portuário com a desratização e a despulinização das zonas suspeitas.

Bouba
A bouba era um sério problema sanitário, atingindo mais de 9
milhões de pessoas em cerca de 400 municípios. Tratava-se de doença mutilante e incapacitante, além de ter impedido, por muitos anos,
o desenvolvimento de zonas rurais. Para sua eliminação foi iniciada
a aplicação, em massa, de penicilina de longa ação nos pacientes e
seus contatos.

Tracoma
O tracoma sempre foi uma das maiores causas de cegueira, principalmente nas zonas rurais, onde foram encontradas mais de 1 milhão
de pessoas atingidas. O combate foi feito pelas equipes volantes que
forneciam sulfas e ensinavam o uso profilático, em recém-nascidos, de
colírios à base de sais de prata.

Poliomielite
A poliomielite teve sua profilaxia iniciada em 1959, com a vacinação específica de 1 milhão e trezentas mil crianças.
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Bócio endêmico
O bócio endêmico foi uma das grandes preocupações de
Kubitschek, que encontrou regiões onde incidia em cerca de 55% das
crianças em idade escolar, sem contar os adultos. A medida adequada
para sua profilaxia era o uso do iodo em quantidade suficiente para
assegurar o funcionamento normal da tireóide e, desta maneira, assegurar um desenvolvimento físico e mental normais, além de evitar as
deformidades dessa glândula. A iodação do sal de cozinha foi posta
em prática através do decreto 39.814, de 17 de agosto de 1956, assinado por Juscelino Kubitschek, regulamentando a lei 1.944, de 14 de
agosto de 1953. Com esses cuidados a incidência do bócio baixou para
8,7% em 1959.

Cáries dentárias
As cáries dentárias foram combatidas através da aplicação tópica
de fluoreto de sódio e da fluoração das águas de abastecimento público,
obtendo-se índices de redução de até 40%.

Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu)
A criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu),
em Brasília, foi a primeira ação efetiva de um Governo Federal, visando
o estabelecimento de normas permanentes de Saúde Pública para o
controle de endemias que assolavam o Brasil, tais como a hanseníase,
tuberculose, malária, Doença de Chagas, cólera, leischmaniose, esquistossomose, verminoses. etc.
Kubitschek assim deixou um departamento capaz de agir por conta própria – com autonomia, ou seja, sem interferências políticas, e com
a possibilidade de atuar em poucas horas. Contava com estoques de
medicamentos e vacinas específicas, podendo deter qualquer epidemia
e evitar mortes desnecessárias, além de gastos excessivos.
Ninguém tirava Carteira de Trabalho sem ter sido vacinado contra
a varíola, tifo, febre amarela, entre outras doenças infecciosas. Assim,
foi instituída a Carteira de Saúde, necessária para admissão em qual-
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quer empresa. As crianças eram obrigatoriamente vacinadas contra a
difteria, tétano, coqueluche e poliomielite.

Saneamento básico
Kubitschek concentrou recursos em dois problemas essenciais:
abastecimento de água e remoção de dejetos (esgotos), uma vez que
aproximadamente 80% dos municípios brasileiros não os possuíam. O
abastecimento de água foi iniciado, de imediato, em 40 municípios e,
como os investimentos eram altíssimos, elaborou-se o decreto 41.446,
para facilitar a obtenção de empréstimos na Caixa Econômica Federal,
pelas municipalidades, para realização desses melhoramentos.
Foi igualmente levada em consideração a proteção dos cursos
d’água, principalmente nos municípios industrializados. Assim, foram
construídas milhões de fossas sépticas, lavatórios e instalações hidráulicas. Em 1959, foi autorizada a construção desses tipos de instalações
em 620 escolas rurais em Minas Gerais.

Proteção à infância
Nos 543 postos de puericultura, secundados pelos Clubes de Mães,
foram desenvolvidos vários programas alimentares e de proteção à infância.
A introdução de novas técnicas no tratamento da gastrenterite,
principal causa de mortalidade infantil, sobremodo no nordeste, levou a
uma redução de 15% no seu coeficiente de mortalidade.

Saúde mental
Deve-se ressaltar que foi a primeira vez que os doentes mentais
tiveram tratamento médico aprimorado, não sendo submetidos a regimes
dispensados a delinqüentes. Com a melhoria da alimentação e do enfoque
terapêutico, houve redução de 40% na mortalidade nos estabelecimentos
específicos de internação.
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Código Nacional de Saúde
Preocupado com a continuidade da luta pela defesa e proteção da
saúde em todo o território nacional, Kubitscheck instituiu o Código
Nacional de Saúde, através do decreto n° 49.974-A, de 21 de janeiro de
1961, regulamentando a lei nº 2.312 de 3 de setembro de 1954.
Através dele, consideravam-se as seguintes doenças de notificação
compulsória: blastomicose, bouba, brucelose, câncer, cancro venéreo,
carbúnculo, cólera, coqueluche, dengue, difteria, disenteria, Doença de
Chagas, eritema infeccioso, escarlatina, espiroquetose íctero-hemorrágica,
esquistossomose, exantema súbito, febre amarela, febres tifóide e
paratifóides, gonococcia, gripe, hepatites por vírus, leischmaniose, lepra, linfogranuloma venéreo, malária, meningite cérebro-espinhal epidêmica, meningoencefalites epidêmicas, oftalmias do recém-nascido,
parotidites epidêmicas, pênfigo, peste, poliomielite anterior aguda, quarta
moléstia venérea, raiva rubéola, riquetsioses, sarampo, sífilis, tétano,
tracoma, tuberculose, varicela (inclusive alastrim), outras viroses humanas e os infortúnios do trabalho.
Ademais, a autoridade sanitária competente deveria fiscalizar as
profissões de médico, médico-veterinário, farmacêutico, dentista, enfermeiro, obstetriz, ótico, massagista, técnico de raios X, radioterapeuta,
protético, laboratorista, técnico ou prático de laboratório, prático de farmácia, pedicuro e outras afins, fazendo repressão ativa e permanente
ao charlatanismo e ao curandeirismo. Igualmente, deveria fiscalizar os
estabelecimentos hospitalares, os serviços médicos, as clínicas, os ambulatórios, os consultórios e os estabelecimentos de psicoterapia, psicanálise, fisioterapia, ortopedia, laboratórios de análises médicas, farmácias e drogarias, bancos de sangue e de leite humano, balneários, casas
de repouso, oficinas de óticas e de material ortopédico, clínicas
odontológicas, oficinas de próteses dentárias, institutos de beleza e de
fabricantes de cosméticos.
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O P OLÍTICO J USCELINO E A LGUMAS
I NTERFACES COM A M EDICINA
“Os médicos são os advogados naturais dos pobres, caindo os problemas
sociais, em sua maior parte, debaixo de sua jurisdição.”
Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902), eminente médico
patologista, arqueólogo, antropólogo e político germânico.

Associação Médica de Minas Gerais (AMMG)
O primeiro contato oficial da classe médica com o governador
mineiro, Juscelino Kubitschek e Clóvis Salgado, vice-governador, ocorreu
em 24 de abril de 1951, na Associação Médica de Minas Gerais. Nesse
encontro, foram-lhes prestadas homenagens solenes na sede social da
entidade pela eleição desses esculápios a tão elevados cargos políticos.
Do discurso que Juscelino pronunciou na ocasião, ressalta-se esse
trecho onde atesta seu amor pela vocação médica:
“Meus caros colegas e amigos: Se o destino me impeliu e arrastou
à participação na vida pública e nas atividades políticas, devo dizer que
sempre, desde a juventude, me norteou e inspirou o nobre ideal traduzido
na profissão médica. Persegui-o, quando estudante; orientei-me por ele
quando, após a formatura, me dirigi à Europa, a fim de especializar-me
para melhor exercer a profissão que abraçara por autêntica vocação.
Senti-o a conduzir-me através de todas as etapas de minha vida, quer
me encontrasse à cabeceira de enfermos, procurando minorar-lhes as
dores, quer me dirigisse ao povo nas atividades políticas, procurando
auscultar-lhes as aspirações. Ainda recentemente o repeti, quando da
homenagem que me prestaram os colegas de turma, e quando da visita,
para mim tão honrosa e comovedora, que me fizeram os ilustres mestres
da congregação da Faculdade de Medicina, cujos bancos freqüentei. Hoje,
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como ontem, como sempre, continuo vinculado à minha profissão de
médico, pela indestrutível comunhão de ideais que todos professamos.”

1º Congresso da AMMG
Juscelino Kubitschek foi presidente de honra do primeiro Congresso da Associação Médica de Minas Gerais, realizado no mês de
outubro de 1951, em Belo Horizonte. Na ocasião, o professor Hilton
Rocha era o presidente da entidade e organizou um evento com excepcional programação.

Homenagem a Carlos Chagas
Numa louvável iniciativa, Juscelino Kubitschek enviou um projeto
de lei à Assembléia Legislativa do Estado, evidenciando a imperiosa
necessidade de se render um justo preito de gratidão ao ilustre mineiro,
homem da ciência – Carlos Chagas –, erigindo um monumento em sua
homenagem no principal logradouro público de Belo Horizonte, o Parque
Municipal.
O projeto foi aprovado e a pedra fundamental foi lançada às 16
horas, no dia 22 de outubro de 1952, em solenidade presidida pelo governador Kubitschek e com a presença do secretário de Saúde e Assistência, Mário Hugo Ladeira; do prefeito, Américo René Giannetti; do
diretor do Serviço de Malária, Mário Pinotti; dos cientistas participantes
do X Congresso Brasileiro de Higiene; de médicos, outras autoridades e
pessoas gradas.
Na ocasião, Juscelino discursou. Seguem alguns trechos de sua
alocução:
“(...)Não admira, portanto, que Carlos Chagas fosse incompreendido
por uns, combatido por outros e desmerecido por alguns que não se
conformavam houvesse sido ele, a um só tempo, o descobridor da nova
entidade mórbida de que esclareceu todas as minúcias dos aspectos
excedentes da capacidade e do talento de um só homem.”
“(...)Lassance era lugar desconhecido, nem chegando a ser ponto
de referência nos mapas. A essa remota paragem da vastidão de Minas
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chegaria um dia o sábio no cumprimento da missão de sanear, para que,
com o mínimo de perdas de vidas, se tornasse viável o avanço dos trilhos
da Central do Brasil rumo ao sertão. E foi ali, longe dos centros cultos,
em plena hinterlândia, guiado pela sua argúcia de pesquisador, inspirado
pela sua curiosidade de sábio, impelido por esse senso divinatório que é
atributo do gênio, foi em Lassance que Carlos Chagas concentrou a sua
atenção no inseto, até então insuspeito de ser transmissor de tão horrível
doença, que veio a chamar-se de Chagas, embora a modéstia do sábio
quisesse honrar e glorificar seu mestre muito amado, designando o
parasita por Tripanossoma Cruzi e generalizando a nova entidade
mórbida para Tripanossomíase americana como que antecipando, por
presciência, que haveria idênticas ocorrências por todo o nosso vasto
Continente. E assim Lassance saiu do anonimato para se ver mencionada
nos círculos científicos, tornando-se ponto de referência como o foco de
onde irradiaria o gênio a dominar a endemia até aquela data indefinida
e inexplicada.”
“(...) O governo de Minas resgatou uma dívida de gratidão pelo
muito que Carlos Chagas realizou em prol de sua terra e de sua gente
com esse desprendimento que era distintivo de seu caráter e com essa
iluminada percepção que era apanágio de seu gênio. Todas as homenagens lhe são devidas, porque exaltou o nome do Brasil e enalteceu o
renome da ciência brasileira, e ainda porque dedicou vida e talento ao
serviço da humanidade.”
“Feliz coincidência é esta de podermos celebrar o lançamento da
pedra fundamental do monumento a Carlos Chagas justamente na ocasião
em que se reúnem em Belo Horizonte cientistas de tantas partes do Brasil
para a realização do 10º Congresso Brasileiro de Higiene.”
À noite, o governador visitou a Secretaria de Saúde e Assistência,
onde estava sendo realizado o 10º Congresso Brasileiro de Higiene.

Ruptura e reatamento com a AMMG
Como o governo de Minas Gerais estava sendo dirigido por dois
médicos, ambos sócios da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG)
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desde a sua fundação, a classe médica aproveitava dessa prerrogativa
para iniciar reivindicações salariais.
Enquanto governador do Estado de Minas Gerais, Juscelino sancionou uma lei, de sua autoria, no dia 29 de julho de 1953, organizando
um serviço amplo de amparo e previdência para os médicos.
Apesar das “melhorias” com relação à política de saúde e de
honorários médicos implementadas desde o início de sua gestão no
governo do estado, Juscelino Kubitschek começou a sofrer duras e
reiteradas críticas e, mesmo, acirrados insultos pela classe médica, quer
na imprensa, quer em reuniões realizadas na própria Associação Médica
de Minas Gerais.
Não concordando com essas atitudes e desaforos, Juscelino e
Clóvis Salgado solicitaram, por carta, demissão da Associação Médica
de Minas Gerais.
Mais tarde, com Juscelino na Presidência da Republica e Clóvis Salgado
no Ministério da Educação e Cultura, reataram as pazes com a entidade.

Cidade universitária
Através do decreto 39.778, de 13 de agosto de 1956, o presidente
Juscelino Kubitschek desapropriou uma área que se estendia até a represa
da Pampulha e a doou à Universidade de Minas Gerais.
No dia 4 de fevereiro de 1957, Juscelino Kubitschek, após uma
cerimônia na Prefeitura Municipal, quando recebeu o título de Cidadão
Honorário de Belo Horizonte, seguiu para o local da construção da Cidade
Universitária, onde fez funcionar o “bate-estacas”, simbolizando o início
definitivo das obras.

Primeiro congresso médico em Brasília
Devido à ligação de Juscelino Kubitschek com a medicina, a primeira
reunião científica no local da futura capital foi um Congresso Médico,
realizado no dia 6 de julho de 1957.
Essa foi a inauguração cultural de Brasília e contou com o apoio
entusiástico da classe médica. O evento foi organizado pela Associação
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Médica de Minas Gerais, sendo abrilhantado por ilustres representantes
de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.

Conselho F
ederal de Medicina
Federal
As primeiras tentativas de organização de um código capaz de
normatizar a prática da medicina datam de 1931, quando o ministro da
educação e saúde promulgou o primeiro Código Deontológico e nomeou
os primeiros membros do Conselho de Disciplina Médica. A classe médica desaprovou esse código após calorosas discussões, e ele não teve
aceitação. Dois anos após, foi oficializado o Supremo Conselho de Disciplina Médica, cujas decisões não tiveram amparo legal e, por isso, foi
extinto. Com idênticas funções foi proposta a criação da Ordem dos Médicos, que também gerou grandes agitações contrárias na classe médica
e, em decorrência, também fracassou.
Posteriormente vieram os Conselhos de Medicina, criados em 1945,
pelo governo federal, com a única finalidade de fiscalizar os médicos
brasileiros. Durante muitos anos os Conselhos tiveram uma função
apagada, sem qualquer reconhecimento real na prática médica.
De um estudo da Associação Médica Brasileira nasceu um anteprojeto que foi encaminhado ao governo federal e, pela interferência do
presidente da república, Juscelino Kubitschek de Oliveira, foi transformado na lei n.º 3.268 e publicado no Diário Oficial no dia 1º de outubro
de 1957. A lei foi assinada pelo presidente Juscelino e pelos ministros
Clóvis Salgado, Parsifal Barroso e Maurício de Medeiros.
Eis o que se encontra no artigo 30: “Enquanto não for elaborado e
aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos
Regionais, o Código de Deontologia Médica, vigorará o Código de Ética
da Associação Médica Brasileira.”
Assim, os Conselhos seriam para os médicos o que a Ordem era
para os advogados e deveriam caminhar sempre juntos com as Associações Médicas, em benefício da medicina e dos médicos honestos. Além
de órgãos supervisores da ética médica em toda a república, tornaramse igualmente seus julgadores e disciplinadores, pois lhes caberia zelar e
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trabalhar pari passu pelo prestígio da medicina, protegendo-a dos charlatões, curandeiros e maus profissionais.
A consolidação dos Conselhos de Medicina quiçá tenha sido um
dos maiores benéficos do presidente Juscelino Kubitschek à classe médica brasileira, uma vez que os médicos ficaram livres das ingerências
políticas do Ministério do Trabalho. Ademais, ganharam um órgão
disciplinador com completa autonomia administrativa, financeira e dotado de personalidade jurídica de direito público. Compete, pois, aos
dirigentes dos Conselhos de Medicina e Associações Médicas uma permanente vigilância do teor desse decreto, promulgado pelo presidente
Kubitschek, para que não sejam alterados os seus propósitos.

Associação Médica do Rio de Janeiro
Em solenidade de confraternização ocorrida no dia 24 de abril de
1958, a Associação Médica do Rio de Janeiro prestou uma calorosa
homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, agradecendolhe pelo amparo à classe médica em decorrência da regulamentação,
por decreto, da gratificação de contágio. Na ocasião, Juscelino proferiu
palavras prenhes de candente amor pela medicina e sua causa, apesar
de estar afastado de sua prática há cerca de 14 anos. Eis alguns excertos:
“(...) Gratidão, sou eu quem vô-lo deve, e não vós a mim, por assinar
um decreto que promove a aplicação de um modesto benefício a uma
classe que é a minha própria. Nada fiz que mereça reconhecimento, mas
vós, meus amigos, me prestais o grande benefício de me proporcionar
uma ocasião para celebrar, exaltar a beleza e a nobreza de nossa vocação
e exprimir de maneira pública, a fidelidade ao meu ideal de médico, ideal
que, na manhã de minha existência, me moveu e forjou a vontade,
multiplicando-me as forças. Permitiu-me encontrar meios, no desamparo
de minha pobreza e humildade, para estudar e formar-me.”
“Ousei dizer que desejava afirmar aqui a minha fidelidade à
profissão de médico. E, no entanto, todas as aparências, e mais do que
às aparências, acumulam-se contra o que desejo declarar-vos a este
respeito. Que fidelidade é essa que me deu o singular privilégio de ser o
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único médico que atingiu, no Brasil, à Presidência da República? Que
fidelidade é essa – podeis perguntar-me – que levou um cidadão a
abandonar os deveres de uma profissão que exercia efetivamente, para
tornar-se administrador e político, que logrou sucesso, sem dúvida
imerecido, em lutas e pleitos eleitorais? Embora não me seja fácil
convencer os que examinam os casos tais como eles se apresentam, tenho
o direito de afirmar-vos que me conservei fiel ao nosso sacerdócio; apesar
de ter, neste momento, responsabilidades imensas e alheias aos deveres
e trabalhos de médicos – posso dizer-vos que médico sou e serei, tu es
medicus in aeternum
aeternum, até o fim dos meus dias. E mais ainda: que não
foi oposto, mas originariamente o mesmo, o impulso que fez de mim as
duas coisas: médico e político. Animaram-me em ambas as carreiras
uma só aspiração, um só ânimo, um só e forte desejo, que é o de servir
ao meu semelhante. Não terei logrado servi-lo como o desejava; não terei
sido um homem profissional de qualidades invulgares, não terei sido um
homem de Estado capaz de grandes feitos e realizações; culpa outra não
cabe senão aos meus poucos méritos e jamais ao ardente desejo, que
sempre me acompanhou, de servir à espécie a que pertenço.”
“Médico e político, no fundo só há um objetivo comum em atividades aparentemente tão díspares, que é o de ajudar o homem nas suas
peregrinações terrestres, nas suas aventuras, nos seus poucos e atormentados dias. Aprendemos em nossos trabalhos profissionais a conhecer bem de perto as tristezas, as misérias da condição do homem. Vemos
bem de perto o sofrimento; tocamos em chagas e, muitas vezes, nos é
dado conhecer as virtudes com que tantos dos nossos semelhantes anônimos enfrentam as dores, suportam o que parece impossível suportar.
Vivemos, todos nós, na intimidade de muitos dramas, o que nos predispõe a agir em outros planos de domínio para melhorar a vida.”
“Não consigo dissociar o que me fez médico e o que me fez político.
No início, foi um mesmo caminho – o mesmo mistério vocacional quase
indistinto; as conseqüências aí estão: um modesto colega vosso na
Presidência da República. Não seria sincero se vos dissesse hoje que não
tornaria a fazer o caminho que me trouxe até aqui, mas a verdade é que
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sinto também nostalgia da profissão abandonada, uma ponta de remorso
de não estar convosco estudando, aperfeiçoando-me, acompanhando o
vertiginoso avanço da ciência à medida que seguem, no mesmo ritmo,
de descoberta em descoberta, as outras técnicas que o progresso oferece
ao homem, talvez para compensar tantas e tão terríveis perturbações e
incertezas e, mesmo, crueldades de uma humanidade a quem a própria
graça não consegue modificar e pacificar muitas vezes.”
“Poderia aproveitar-me desta reunião para anunciar o que o meu
Governo tem realizado no setor que nos interessa mais particularmente,
mas não desejo usar da oportunidade que me ofereceis senão para dizervos, mais uma vez, que não há para mim título de que mais me orgulhe
que o de médico. Nenhuma profissão é mais nobre, mais séria, mais
insubstituível do que a nossa. Formamos um bloco, um grupo cuja alta
finalidade só pode ser medida com a dos que assistem os seres humanos
no plano espiritual.”
“Somos cirineus – não – vós sois cirineus que ajudais a criatura
de Deus a carregar a sua cruz até o fim, amparando-a, tranqüilizandoa, revigorando-a, minorando-lhe padecimentos físicos que repercutem
na própria alma, pensando-lhe feridas, ajudando-a a nascer e a morrer.
Exerceis – meus colegas – a mais bela, a mais sagrada das profissões.
Sois indispensáveis e únicos na defesa de uma espécie, por tantos
perseguida. Muito obrigado pelo ensejo de poder dizer-vos a honra que
tenho de ser um dos vossos.” (Figura 1)
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Figura 1 – Juscelino agradecendo a homenagem recebida em 24/04/1958
pela Associação Médica do Rio de Janeiro.

Comemoração da fundação do ensino médico no Brasil
Juscelino Kubitschek apoiou e prestigiou a realização do I Congresso Pan-Americano de História da Medicina e o III Congresso Brasileiro de História da Medicina que se uniram para a comemoração do
sesquicentenário da fundação do ensino médico no Brasil. Aceitou ser
presidente de honra do evento. Compareceu à sessão magna ocorrida no
dia 14 de abril de 1958, no auditório do Ministério da Educação e Cultura,
onde proferiu discurso alusivo à efeméride.
No dia 5 de novembro de 1958, compareceu a outra solenidade
comemorativa do sesquicentenário da instituição do ensino médico no
Brasil, desta vez na Faculdade Nacional de Medicina. Presidiu a sessão
solene e discursou. Segue um pequeno fragmento de sua fala:
“(...) Há século e meio o Brasil era apenas o prefácio do livro selado
pelo mistério do futuro. Este livro em branco, o livro divino dos tempos,
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tanto poderia ser uma epopéia da raça, como o relato de seu desânimo,
de sua desagregação e de seu fracasso. É verdade que os nossos
antepassados tinham escrito com o sangue, no prólogo heróico das
entradas e bandeiras, o poema do descobrimento e do povoamento da
terra generosa. Mas a liberdade é um desafio à competência! E se, ébrios
de liberdade, os seus sucessores se desmandassem em subversões estéreis,
em despotismos dissolventes, em incompreensões nefastas, aqui não
floresceriam os estudos, o regime de união e de ordem, a sabedoria que
ensina e as vocações por elas atraídas; nem os cento e cinqüenta anos
dessa ilustre medicina fariam honra à brasilidade! Graças a Deus, o
livro do Brasil dia-a-dia se foi enriquecendo com a memória dos pioneiros,
o nome e as ações dos beneméritos, o exemplo e a palavra dos mestres,
a correção e a continuidade das gerações, na história da pátria que,
sem cessar, se robustece.”

Academia Nacional de Medicina
A Academia Nacional de Medicina comemorou, com uma sessão
solene, a inauguração de sua nova sede em 6 de novembro de 1958, e
contou com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, que discursou
no encerramento da solenidade. Seguem trechos de sua fala:
“É um acontecimento auspicioso para a cultura brasileira a
inauguração da sede grandiosa e definitiva da Academia Nacional de
Medicina. Fundada nos albores da vida independente da pátria, dedicada
a consagrar o merecimento e estudar os problemas da ciência, instituição
sábia, de fama em todo o mundo, não se compreende que morasse com
modéstia excessiva em velha casa. Requeria instalações adequadas, onde
pudesse desenvolver, com o decoro tradicional, as suas atividades
notáveis. Conseguiu-as, e hoje as oferece ao serviço do espírito e da
nação, graças ao incansável esforço, a que não faltou o apoio franco e
justo do Governo. Não é para ser agradecido, mas realço como uma
contribuição cívica aos créditos adquiridos, em 130 anos de existência,
pela Academia, esse auxílio patriótico. É dever dos Governos amparar,
nas suas formas educativas e criadoras, a cultura.”

142

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia

“(...) Confesso, pois, o meu comovido desvanecimento, pela satisfação que me concedestes, de presidir aos júbilos desta solenidade. Médico sou, e não quis ser mais do que médico, na época da vida em que o
exercício da profissão era um desafio de todas as horas à energia, à
mocidade, ao entusiasmo. Desprendi-me mais tarde da profissão, mas
sem dela me ausentar, porque a medicina tem do sacerdócio a qualidade
de ser um compromisso para toda a vida. Marca para sempre a alma e o
caráter dos que, impedidos pela vocação, contraíram um dia as obrigações do juramento hipocrático.”
“Desviado para outros encargos, no desenvolvimento da carreira
pública que associa a experiência das questões humanas às exigências
da coletividade, continuei, coerente com a minha formação científica,
preocupação com os interesses da classe médica, a rede hospitalar, a
assistência e o socorro às populações sofredoras, a profilaxia rural, o
saneamento urbano, as escolas e o ensino universitário.”
“(...) A nação confia no prosseguimento das admiráveis tarefas a
que se dedica há quase 130 anos a mais antiga das academias médicas
do Continente. Em boa hora foi, por lei, investida da qualidade de consultora oficial do Governo, de quem teve, tem hoje e terá inevitavelmente
as mais significativas provas de acatamento. É, para o Brasil, motivo
de ufania a sua história secular.”
“Nessas poltronas, sob a direção de abalizados guias da ciência
humanitária, se sentaram os maiores médicos da constelação patrícia
de pioneiros, apóstolos e mestres, alguns dos quais imortalizados nos
monumentos que lhes erigiu a gratidão popular. Em sucessão de nomes
eminentes, para citar os mais próximos, lembro Miguel Couto, Aloísio
de Castro, Antônio Austregésilo, e o presidente atual, o professor Deolindo
Couto, que une à grande autoridade de homem de ciência os dotes de
autêntico humanista. Tão superiormente orientada, reinicia a Academia Nacional de Medicina, no seu prédio próprio, um período promissor
de atividades beneméritas. Permita Deus que, em linha ininterrupta,
ela continue a honrar, como o fez até hoje, o nome da ciência médica
brasileira!”
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Professor honorário da F
aculdade de Medicina da UFMG
Faculdade
No início de sua carreira médica, Juscelino dedicava parte de seu
tempo aos laboratórios de Física Médica da Faculdade de Medicina, para
onde foi designado como assistente, por indicação dos professores Baeta
Vianna e Oswaldo de Mello Campos, catedráticos da referida escola.
Chegou a iniciar um trabalho científico, com a finalidade de prestar
concurso para o magistério superior. Entretanto, a sobrecarga de funções
públicas, aliada à concorrida clínica, lhe tomavam todo o tempo e o
sonho de um concurso a uma cátedra na Faculdade.
Foi também assistente do professor Octaviano de Almeida, na
cadeira de Clínica Cirúrgica da mesma Faculdade. Numerosas foram
as condecorações e as distinções honoríficas recebidas durante a sua
profícua existência, mas uma das mais significativas foi a de Professor Honorário da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais, onde fizera seu curso médico.
Esse honroso título só é conferido a personalidades que tenham
se destacado de modo excepcional no campo da ciência médica ou
prestado à instituição inestimáveis serviços. Entre os laureados, até
então, encontravam-se verdadeiros luminares da medicina brasileira,
tais como Carlos Chagas, Miguel Couto, Zoroastro Alvarenga, Lineu Silva,
Renato Locchi, Harry Miller Júnior e Alfred Schaeffer.
Aos 5 de março de 1960, no salão nobre da Faculdade de Medicina,
foi realizada a sessão solene da congregação para a entrega do diploma
de médico honorário ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Após
a veste da beca ele proferiu um eloqüente discursou (Figura 2). Eis alguns
trechos de sua fala:
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Figura 2 – Cerimônia de posse de Juscelino como Professor Honorário
da Faculdade de Medicina da UFMG. Sentados: Governador Bias Fortes,
Juscelino e Clóvis Salgado.

“(...) Senti a verdade dessa lição, aqui quando estudante, e mais
tarde, aqui mesmo, como professor, na condição de assistente da cadeira
de Clínica Cirúrgica, do Dr Octaviano de Almeida, e da cadeira da Clínica
Médica, do Dr Baeta Viana.”
“(...) Como aquele professor de um romance da Dickens, o povo
não se contenta com palavras: quer fatos e exige realizações. E esses
fatos e essas realizações aí estão, sacudindo o Brasil de Norte a Sul, de
Leste a Oeste, e acordando o gigante que parecia esmagado pelo seu
próprio tamanho. Olhai o mapa do Brasil. Não é mais o mesmo. Com o
rumor das máquinas e das ferramentas golpeando as florestas densas e
virgens, multiplicaram-se as estradas, que unificam mais o País. Por
essas estradas, pavimentadas com o nosso asfalto, circulam os veículos
fabricados aqui. A faixa litorânea, que servia de núcleo radioativo da
nação como expressão política, desloca-se para o Planalto Central. E
nesse Planalto, que a solidão verde alongava uma sensação de infinito,
lá está, à espera do Brasil de amanhã, a sua nova Capital, iniciativa
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sem rival no mundo, construída por uma vontade firme – a vontade
firme que levanta esta gente e faz vibrar esta terra, e é a nossa própria
energia de povo que afinal se compenetrou de sua maturidade e de sua
capacidade de sonhar, empreender e realizar.”
“No vasto plano de ação em que nos empenhamos, desde a primeira
hora do meu governo, no sentido de retirar o Brasil da condição melancólica de País subdesenvolvido, só um pensamento nos guiou: aparelhar
melhor uma grande Nação para um grande povo.”
“(...) Já tive oportunidade de acentuar, no balanço geral de meu
governo, as três áreas contrastantes no panorama da vida brasileira: o
Sul, com o seu desenvolvimento extraordinário; o Nordeste, acentuadamente subdesenvolvido e reclamando providências urgentes, que estão
sendo postas em prática, e toda uma região ao Oeste e ao Norte, que
apresenta esta anomalia trágica na Terra da Promissão: é o maior deserto do Planeta. Para corrigir esses contrastes, que correspondiam a
um tipo sui generis de discriminação, porque era a discriminação do
País consigo mesmo, criando privilegiados e marginais, no âmbito de
suas fronteiras – urgia dar solução aos nossos problemas de base, indispensáveis a uma nova união do Brasil – a união decorrente de melhores oportunidades para todos, a fim de que não constituísse um privilégio ter nascido no Sul e uma condenação perpétua ser filho das outras
regiões. Esse é o verdadeiro sentido da nossa luta.”
“Para quem, em última análise, as metas do petróleo, das rodovias, da mecanização da lavoura, da indústria automobilística, senão
para o homem brasileiro? Para quem Três Marias? E o aumento de nosso
potencial elétrico? E a ampliação de nossa produção siderúrgica? E o
reequipamento de nossas ferrovias? Nunca se pensou tanto no homem
brasileiro como agora. E esse pensamento, longe de ser a simples especulação filosófica para devaneios de gabinete, obedeceu a uma finalidade patriótica e humanitária, destinada a ir ao encontro de milhões de
patrícios que estavam esquecidos nas áreas empobrecidas ou
inexploradas, mais vegetando do que propriamente vivendo como simples rebanhos humanos, para efeitos de ufanias demagógicas (...).”
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Patrono de cadeira do Instituto Mineiro de História da
Medicina
Juscelino Kubitschek de Oliveira foi escolhido, no dia 3 de novembro
de 1987, patrono da cadeira n.º 34 do Instituto Mineiro de História da
Medicina, sendo a mesma ocupada por Fernando Araújo, seu sócio-fundador.

Juscelino Kubitschek, um dos vinte maiores médicos mineiros
do século XX
A Academia Mineira de Medicina fez uma pesquisa histórica sobre
a medicina em Minas Gerais, selecionando os seus maiores vultos do
século XX. Foram escolhidos os vinte médicos que mais engrandeceram
a prática da arte de Hipócrates, levando uma vida digna, transmitindo
pensamentos imortais e praticando uma medicina pura. Dessa maneira
enalteceram Minas Gerias e o Brasil, dignificando a espécie humana e
fazendo jus a uma homenagem perene.
O resultado final foi (por ordem alfabética e não pelo número de
votos): Alfredo Balena, Amílcar Vianna Martins, Carlos Ribeiro Justiniano
das Chagas, Cícero Ferreira, Clóvis Salgado da Gama, Eduardo Borges da
Costa, Ezequiel Caetano Dias, Hermenegildo Rodrigues Vilaça, Hilton
Ribeiro da Rocha, Hugo Furquim Werneck, João Galizzi, José Baeta Vianna,
Juscelino Kubitschek de Oliveira, Lucas Monteiro Machado, Luigi Bogliolo,
Luiz Adelmo Lodi, Oswaldo de Mello Campos, Oswaldo Gonçalves Costa,
Vital Brazil Mineiro de Campanha e Wilson Teixeira Beraldo.
Uma frase latina adorna bem o painel onde se alojam as fotografias
desses numes da medicina mineira: “Sed famam extendere factis. Hoc
virtutis opus”, que pode ser traduzida por: “perpetuar pelos feitos a
fama é obra da virtude.”
Basta observar a relação dos laureados, todos verdadeiras jóias
da arte hipocrática mineira e nacional, para se constatar que a passagem
breve, mas gloriosa, de Juscelino Kubitschek de Oliveira pela medicina
deixou marcas indeléveis de sua invulgar personalidade.
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J USCELINO E A F UNDAÇÃO
ESCOLAS M ÉDICAS

DE

“As descobertas não vêm ter com os investigadores, como dons que lhes são
devidos. Provêm sempre do resultado de meditação aturada e de esforços
cuidadosos e contínuos. Só com trabalho metódico e persistente se consegue
alguma coisa de novo para o avanço da ciência.”
Abreu Freire Egas Moniz (1874 – 1955), português, professor de neurologia,
pesquisador, deputado, embaixador e laureado com o Prêmio Nobel de
Medicina e Fisiologia, em 1949.

Juscelino Kubitschek de Oliveira, enquanto político, participou da
fundação de três escolas médicas: Faculdade de Ciências Médicas de
Minas Gerais, Faculdade de Medicina de Juiz de Fora e Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineiro, em Uberaba.
Esse capítulo contém, de forma objetiva, alguns dados de sua
atuação nesse mister.

Professor da F
aculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
Faculdade
No dia 15 de dezembro de 1952, quando a escola ainda era dirigida
pela Sociedade Mineira de Cultura, Juscelino Kubitschek foi nomeado
professor da Cadeira de Patologia Geral da Faculdade Ciências Médicas
de Minas Gerais.
Todos os professores componentes do primeiro corpo docente da
Faculdade de Ciências Médicas foram indicados pelos fundadores e nomeados pelo arcebispo, dom Antonio dos Santos Cabral. Eram profissionais
de reconhecido conceito científico e idoneidade moral.
O Regimento da Faculdade de Ciências Médicas, em seu artigo 101,
expressava que os professores inicialmente nomeados, quando, por vári-
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os motivos, solicitassem dispensa do exercício de suas funções didáticas,
passavam, automaticamente, para o quadro especial do Conselho de Professores Fundadores da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.
Na ocasião, Juscelino Kubitschek era governador do estado, não
dispondo de tempo para exercer a Cátedra de Patologia Geral e, por isso,
optou pela sua passagem para o quadro do Conselho de Professores
Fundadores.

Aula inaugural da F
aculdade de Ciências Médicas de Minas
Faculdade
Gerais
Juscelino Kubitschek foi convidado para proferir a aula inaugural
dos cursos da Faculdade de Ciências Médicas, em Belo Horizonte, em 18
de março de 1953. Na ocasião, fez uma inesquecível preleção, demonstrando erudição e cultura impregnadas de substanciosos conhecimentos
de história universal e da história da Igreja, além de seu amor pela medicina. Eis, a seguir, alguns fragmentos de seu discurso:
“O convite que me dirigiu a Faculdade de Ciências Médicas para
reger uma cátedra e, agora, para proferir a aula inaugural de seus cursos,
constitui demonstração que sobremaneira me honra e desvanece.”
“(...) Em matéria de educação, ensina um doutor historiador, a
obra principal dos Padres da Igreja foi a conciliação entre o ensino
profano e a doutrina religiosa e moral dos cristãos. No processo dessa
conciliação podem distinguir-se matizes, não só entre os diferentes
doutores da Igreja, mas ainda nas diversas obras do mesmo autor e até
entre vários capítulos da mesma obra. A consideração sintética e desapaixonada, porém, descobre facilmente o acordo e o constante esforço
dos Padres em procurar valer-se dos elementos bons ou aproveitáveis da
cultura clássica, para a educação intelectual da juventude cristã. Nesse
sentido, Clemente de Alexandria, em fórmulas lapidares, conceituou a
cultura grega como ‘preliminar da fé’ e ‘pedagoga do Evangelho’. De tal
sorte se constitui a Igreja herdeira da cultura antiga que já Tertuliano
poderia dizer aos adversários dela, nos primeiros tempos de sua implantação: ‘Nem nas ciências nem nos costumes temos competidores.’”
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“É desse mesmo áspero Tertuliano uma interrogação que os fiéis
não deixaram de repetir, na seqüência dos tempos: ‘Como poderíamos
repetir os conhecimentos profanos sem os quais os divinos não são
possíveis?’ Formulando esse pensamento, nada mais belo nem significativo do que o símile que os primeiros doutores forjaram entre os
cristãos e os hebreus que fugiram do Egito: ‘Como os filhos de Israel,
fugindo do Egito, levaram os vasos de ouro e de prata dos egípcios,
assim também os cristãos podem apossar-se dos vasos de ouro da cultura pagã, desde que o esvaziem do conteúdo das superstições.’ Aproveitando o aproveitável e rejeitando o inaproveitável, lançou a Igreja os
fundamentos de nossa civilização, e, quando os bárbaros desfizeram os
quadros do mundo romano, foi precisamente a Igreja que preservou e
conservou o patrimônio da cultura antiga. Convertendo os bárbaros, Ela
elaborou a civilização do Ocidente, nas luminosas fráguas da idade Média. Em nenhum período de sua história, escreve Gibbons, o grande Cardeal norte-americano, em ‘Our Christian Heritage’, teve a Igreja maior
autoridade do que do século XII ao XVII. Desenvolveu não só um poder
espiritual, mas também temporal, e exerceu a sua influência nos príncipes da cristandade. Esse é o período da criação e do desenvolvimento
das Universidades da Europa.”
“Durante esses quatro séculos, fundaram-se dezenove Universidades na França, treze na Itália, seis na Inglaterra e Irlanda, duas na
Espanha e uma na Bélgica. Em época alguma teve maior liberdade e
entendimento humano. Nenhuma questão da ciência especulativa escapava à investigação dos intelectuais. Exploravam-se com êxito todos os campos da ciência e da arte. Nas batalhas em prol da verdade,
empregavam-se as armas naturais. Os princípios de Aristóteles, o maior dos dialéticos antigos, eram auxiliares da religião, e, segundo a
frase do cardeal Newman, ‘com a queixada de um asno, com o esqueleto da Grécia pagã, Santo Tomás, o Sansão das escolas, derrotou os
seus mil filisteus.’”
“É sob a profunda emoção dessa obra, de que somos beneficiários,
que pronuncio estas palavras inaugurais do ano letivo. Sinto a sensação
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de entrar numa velha casa, atravessar longos corredores dos claustros,
considerar venerandas arcadas centenárias.
Com efeito, todas as construções da Igreja, por mais novas que
sejam, como esta Faculdade, trazem a lastro a consciência e a pátina do
passado. O que se vai fazer nela é precisamente o que ensinaram os
doutores com as letras pagãs: conciliar os direitos do corpo, em que os
pagãos se esmeravam, com os direitos do espírito, que é a lição nova do
Cristianismo.”
“Como a filosofia católica nos oferece um Santo Tomás, as boas
letras um São Basílio, a poesia um Dante, a visão histórica um Santo
Agostinho, a erudição um São Jerônimo, o direito um Juarez, a política
um Carlos Magno, a náutica um Colombo ou um Gama, que combinaram o pensamento e a ação com a mensagem evangélica, não faltaram
na Medicina sábios que rezaram. É Bichat que, morrendo aos 31 anos,
criou a histologia; é Claude Bernard que, tendo a glória de haver lançado as bases da fisiologia experimental e de haver acumulado investigações do mais alto alcance, como a função glicogênica do fígado ou a
patologia do sistema nervoso, não quis morrer sem receber os sacramentos da Igreja; é Luis Pasteur, químico e biólogo, que, revolucionando
a medicina e fundando com Lister a cirurgia moderna, nos deixou um
legado de fé. Em cada um de nós, disse ele, há dois homens: o sábio, que
faz tábula rasa; que, pela observação e pelo raciocínio, quer elevar-se ao
conhecimento da natureza; e, ao lado dele, o homem de sentimento, o
homem que pranteia os seus filhos, que não pode provar que ainda os
há de rever, que não quer morrer como morre um vibrião, que afirma que
a força que nele palpita se transformará. Os dois domínios são distintos
e, desgraçado daquele que quiser invadir o domínio de um à custa de
outro, no estado tão imperfeito dos conhecimentos humanos.”
“Médico e homem público, tendo tido a felicidade de fazer as minhas
humanidades nos joelhos da Igreja e o meu curso médico com os melhores
mestres da medicina mineira, compreendo, em toda a sua extensão, o
significado de nossa Faculdade. Entre as minhas constantes preocupações
no Governo do Estado avulta a que se refere à saúde do povo.”
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“Na medida do que permitem os recursos do erário mineiro, tudo
tem sido feito no sentido de ampliar, estimular e intensificar os serviços
da assistência médico-social em seus diferentes aspectos.”
“(...) A natureza da tarefa a que me convocaste, e a circunstância
de falar a professores e alunos da Faculdade de Ciências Médicas, impõem
delimitar, através das numerosas sugestões de assuntos e idéias que o
espetacular desenvolvimento de ciência atual desperta em nosso espírito,
um pensamento central nas considerações que desejo levar a tão seleto
auditório. Que este pensamento central objetive, então, as tendências
da medicina em nossos dias, especialmente do ponto de vista de sua
evolução e dos aspectos sociais que ela envolve. Naturalmente, este tema
se terá fixado em nossa escolha, menos por ser o Governador do Estado,
a cuja tarefa quotidiana se associam os mais variados assuntos de ordem
social, como principalmente por ser médico e, assim, sempre sensível às
inspirações da nobre carreira que abracei e que me honro de ter exercido
durante gratos anos de minha vida.”
“(...) Num mundo mais simples, sem a complexidade, a corrida, a
agressividade e a sofreguidão de nossos dias, a alma vigorosa de São
Paulo não pôde fugir a um doloroso desabafo. Não queremos – escreveu
o Apóstolo aos Coríntios – não queremos que ignoreis a tribulação que
nos sobreveio na Ásia, porque fomos maltratados, desmedidamente, além
de nossas forças, a ponto de sentirmos o tédio da vida.”
“Que diremos do homem de nossos dias, considerando que, além
do quinhão de provações inerentes ao ser humano, tem de se ajustar a
um ritmo de vida que evidentemente supera as forças de seu organismo?”
“(...) A localização de processos patológicos foi, durante muito tempo, o principal objetivo no estudo das causas das doenças, porque a
descoberta dos mais delicados métodos de observação, especialmente
através do microscópio, revelou um mundo novo permitindo uma visão
sem precedentes nas mínimas partes do corpo. O gradual e progressivo
desenvolvimento de métodos de pesquisa na anatomia, a partir da Renascença, permitiu um estudo preciso do organismo humano, conduzindo o médico a um conceito etiológico mais topográfico, principalmente
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depois que Morgagni afirmou, em meados do século XVIII, que a sede de
várias doenças era nos órgãos, como coração ou fígado. A invenção do
microscópio confirmou mais ainda a localização da doença, porque a
célula tornou-se a sua sede, ficando clássico o aforismo de Virchow de
que não há doença de ordem geral, mas sim doença de órgãos e células,
e, por isso, durante um longo período de tempo, a pesquisa das causas
ficou limitada à simples procura de alterações morfológicas dos tecidos.
A evolução social que se tem verificado no mundo nestes últimos tempos
tornou, porém, inegável a observação de fatores outros além dos de natureza física ou química na estrutura genética de quase todas as
doenças. Pode-se dizer que a moderna medicina clínica como se dividiu
em duas partes heterogêneas – uma, científica, porque oferece base experimental, visto que estuda as perturbações que encontram explicação
na fisiologia e na patologia geral, e a outra, tida como menos científica,
que estuda o vasto conglomerado de doenças de fundo psicógeno e social.
A duplicidade desse conceito freqüentemente se refere na conduta profissional do médico, quando ele se escusa com a declaração de que a atividade médica não é somente uma ciência, mas também uma arte. Apenas
o que lhe parece ser uma simples arte nada mais é do que profundo e
intuitivo conhecimento que alcançou sobre as coisas e os homens, durante longos anos de sua experimentação clínica. E muitos fatores até
então negligenciados nas especializações médicas tornaram-se elementos de particular importância na atualidade, porque não se pode admitir
mais que haja divórcio entre as técnicas físicas de investigação médica e
as de natureza psicológica e social.”
“(...) Meus senhores: Neste recinto congregam-se mestres abalizados da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e jovens mineiros
a que os pendores de sua vocação e as sugestões de sua inteligência
atraíram para o estudo da medicina. Uns e outros se devotam aos altos
ideais da ciência, a serviço da Pátria e humanidade. O caminho a trilhar
é, já, agora, claro e retilíneo, porque aberto e construído pelo esforço e
pelo sacrifício de sábios, santos, heróis e mártires que, através dos tempos, se consagraram à saúde do homem. Nesta Escola, que a fé e a ciên-
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cia vão edificando, o nosso ofício se reveste de uma nova força, porque
recorre às virtudes do espírito que um materialismo primário não soube devidamente aproveitar. Antes da voz dos mestres da ciência, os
fiéis detinham a verdade, na simplicidade das orações da Quaresma:
‘Concedei-me, Senhor, celebrar com devoção este jejum solene, salutarmente instituído como uma cura das almas e dos corpos’. É a avisada
lição da temperança e da sobriedade que a Igreja permanentemente
tem lembrado a todos, com a insistência e a solicitude de madre que é
dos homens.”
“Agradecendo a honra que se me conferiu de dizer aqui o esboço de
uma aula, acho que compenso todas as deficiências concluindo com a
velha prece dos fiéis: ‘Nos te pedimos, Deus todo poderoso, que a
dignidade da condição humana – dignitas conditionis humanae –
prejudicada pela intemperança – per immodetarionem sauciata – se
restaure pela cautela de uma sobriedade medicinal – medicinalis
parcimonia studio reformetur.’”
A primeira turma formada na Faculdade de Ciências Médicas, em
1956, teve como paraninfo o professor Lucas Monteiro Machado e, como
homenageados especiais, Juscelino Kubitschek de Oliveira e dom Antonio
dos Santos Cabral.

Faculdade de Medicina de Juiz de F
ora
Fora
No dia 16 de maio de 1953 foi instalada oficialmente pelo governador Juscelino Kubitschek a Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. Sob
vivos aplausos, foi inaugurado nessa instituição de ensino, o retrato de
Juscelino Kubitschek, como um dos de seus fundadores.
Após o discurso de João Vilaça, então presidente da Sociedade de
Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora e diretor da Faculdade de Medicina,
foi feita a entrega de um artístico diploma de sócio benemérito ao governador do Estado, como preito de gratidão dos médicos juiz-de-foranos.
No dia 16 de dezembro de 1958, o presidente Juscelino Kubitschek
retornou a Juiz de Fora para paraninfar a turma de doutorandos da Faculdade de Medicina. Segue-se uma pequena amostra do seu discurso:
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“(...) Por esse mesmo tempo, tive a suprema ventura de cooperar
na fundação de mais duas Faculdades médicas, em terras de Minas:A
Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte e a Faculdade de
Medicina de Uberaba, que demonstram um grau de aproveitamento que
diz bem do acerto das providências que adotei, ao prover os grandes
centros de Minas de escolas de nível superior. Alçado à Presidência da
República pela confortadora confiança do povo, não tenho medido esforços
nem sacrifícios para bem servi-los.”
“(...) Tenho falado, dos engenheiros, químicos, geólogos, metalurgistas, eletrotécnicos; mas não me esqueço nem subestimo a contribuição, para o desenvolvimento do país e o bem-estar das populações,
que os profissionais da medicina poderão prestar. Ninguém mais do que
eu conhece as aflições em que vive o homem do interior, perdido no desamparo das distâncias. Centenas de municípios sem a presença de um
médico. Populações assoladas por endemias pertinazes e mortíferas.
Quadro desolador, que reduz a nada, economicamente, vastos tratos da
terra brasileira. E tudo isso pode ser transformado pela medicina salvadora, aquela que não somente cura, mas, sobretudo previne. Os milagres de Oswaldo Cruz e de outros sanitaristas poderão ser repetidos
no combate à lepra, à tuberculose, à doença de Chagas, ao flagelo da
esquistossomose. Tudo dependerá da capacidade, da energia, do labor, e
da devoção de brasileiros como vós, meus caros afilhados, que vos atirais
à luta animados pelo ideal. Sei das altas lições que haveis recebido nesta
casa, pela palavra sábia e pelo exemplo dignificante de vossos mestres.
Sei dos esforços e da dedicação que haveis demonstrado ao vencer as
seis longas etapas do espinhoso curso médico. Tudo isso marca de autenticidade o vosso triunfo e garante a qualidade das tarefas que sois
chamados a desempenhar no fundo do laboratório, à cabeceira dos enfermos, no seio das famílias e no cenário mais amplo da medicina sanitária. Ireis reforçar as fileiras daqueles que passam pela vida fazendo o
bem; daqueles que olham para cima, conservando-se bondosos em meio
às maldades deste mundo; daqueles que vestem o avental branco como
uma túnica sacerdotal. É assim que desejo sempre encontrar-vos pela
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vida afora, jovens médicos da primeira turma da Faculdade de Medicina
de Juiz de Fora, de cabeça erguida, de coração puro, felizes em honrar
vossos pais, vossos mestres e vossa pátria!”

Faculdade de Medicina de Uberaba
Juscelino Kubitschek de Oliveira teve capital importância na
história da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM) e, em
especial, na sua fundação e federalização.
Em 24 de março de 1954, o presidente Getúlio Vargas sancionava
o decreto n.º 35.249, autorizando o funcionamento da FMTM e, em 28
de abril do mesmo ano, Juscelino Kubitschek retornou a Uberaba para
ministrar a aula inaugural da recém-criada escola de medicina. Foi seu
primeiro diretor o professor Mozart Furtado. Juscelino, como chefe do
governo de Minas Gerais, falou de improviso durante 50 minutos.
Eleito presidente da república, Juscelino Kubitschek continuou
apoiando de modo efetivo a FMTM. Colaborou muito no reconhecimento
da instituição, mas teve inigualável atuação na sua federalização.
Edison Reis Lopes, professor da Faculdade de Medicina do Triangulo Mineiro, assim relata a vontade de Kubitschek de tornar federal
essa instituição de ensino: “O presidente Juscelino veio a Uberaba
em 3 de maio de 1959, com o objetivo de inaugurar a Exposição de
Feira Agropecuária. O aeroporto estava cheio de pecuaristas. Após
ligeira troca de discursos, Juscelino escreveu numa fotografia sua,
oferecida ao Centro Acadêmico, a seguinte frase: ‘Tudo farei que estiver ao meu alcance, para federalizar esta Escola, pois ela é a menina
dos meus olhos.’”
Em 6 de janeiro de 1960, a primeira turma de médicos formados
pela FMTM colou grau. Como justa homenagem, Juscelino Kubitschek
foi escolhido para paraninfo. Por razões de saúde não pôde estar presente
às solenidades, sendo representado pelo ministro Clóvis Salgado.
O sonho da federalização da FMTM se concretizou em 27 de dezembro de 1960, quando Juscelino Kubitschek sancionou a lei n.º 3.856,
aprovada pelo Legislativo nove dias antes. Até o fim de sua existência,
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Juscelino apoiou e prestigiou a FMTM. Mesmo depois da cassação de
seus direitos políticos costumava visitar a FMTM, quase todas as vezes
que vinha a Uberaba.
Em 21 de maio de 1997, as filhas Márcia e Maria Estela Kubitschek,
acompanhadas de outros familiares e amigos de Juscelino, participaram,
no campus I da FMTM, das solenidades da inauguração de um busto
do ex-presidente da república. Este monumento, anteriormente instalado
na mais tradicional Praça de Uberaba, foi cedido pela prefeitura. Nele
encontra-se gravada a frase pronunciada antes, no mesmo local, pelo
então governador Juscelino Kubitschek: “Ainda farei desta cadeia uma
grande Faculdade de Medicina”. E sua promessa se concretizou! (Figuras
1, 2 e 3).

Figura 1 – Antigo prédio da cadeia pública de Uberaba, hoje sede da FMTM.
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Figura 2 – Busto de Juscelino na Faculdade de Medicina de Uberaba.

Figura 3 – Faculdade de Medicina de Uberaba – visão atual.
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“O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na
intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis,
coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”
Fernando Pessoa (1888-1935). Considerado o poeta de língua portuguesa
mais importante do século XX

Após o mandato de presidente da república, foi ainda eleito senador, de forma extraordinária, pelo estado de Goiás, em junho de 1961
(Figuras 1 e 2).

Figura 1 – Juscelino no discurso de posse no Senado, em julho de 1961.
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Figura 2 – Kubitschek como senador da república.

Com o golpe militar de 1964, João Goulart, vice do ex-presidente
renunciante Jânio Quadros, foi deposto. Juscelino apoiou a candidatura do marechal Castelo Branco na votação indireta, acreditando que
seriam convocadas eleições diretas em outubro de 1965, na qual se
lançaria candidato.
Contudo, teve seus direitos políticos suspensos pela Revolução
Militar, sob acusações de corrupção, enriquecimento ilícito e subversão.
(Figuras 3, 4, 5 e 6). Decidiu deixar o país, escolhendo a Espanha como
exílio, mas transferiu-se para Paris antes do fim de 1964.

Figura 3 – Um dia antes da sua cassação pela Revolução de 1964, Juscelino
denunciou a agressão antidemocrática na tribuna do Senado.
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Figura 4 – Juscelino por ocasião de sua cassação política.

Figura 5 – Juscelino Kubitschek sendo saudado no aeroporto do Galeão (RJ),
momentos antes de partir para o exílio, em 13 de junho de1964.
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Figura 6 – O povo francês acolheu Juscelino como asilado político, em Paris.

Com relação à sua cassação política, Aristides Salgado, que foi
assistente de Juscelino no Hospital Militar e na Santa Casa, narra o interessante episódio:
“Politicamente só posso opinar pessoalmente como amigo, já que
o considero como o melhor dirigente que já tivemos, seja como prefeito,
como governador ou como presidente da república. Quando ocorreu a
cassação dos seus direitos políticos fiquei estarrecido, já que não conhecia qualquer motivo para justificar tamanha injustiça. Nessa época, encontrando com o também meu amigo Paulo Campos Guimarães,
udenista ferrenho e, portanto, antijuscelinista, pedi-lhe explicações,
caso fosse possível, acerca dessa cassação. Sua resposta foi rápida e
sincera: ‘A cassação deu-se por medo do prestígio de Juscelino, o único
brasileiro vivo capaz de congregar toda a nação’. Aceitei sua opinião
por tratar-se de um udenista radical e o seu partido político (UDN) fazer
oposição a Juscelino.”
No exterior, através de missivas, JK dava conselhos ao PSD sobre
as eleições para governadores de estados em outubro de 1965. Regressou
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ao Brasil no dia da eleição. O governo militar entendeu como provocação
sua volta exatamente quando seus aliados saíam vitoriosos nas eleições
no Rio e em Minas. Foi intimado para depor em vários lugares, entre
eles, o quartel da Polícia Especial do Exército no Rio de Janeiro.
Em novembro de 1965, partiu para Nova Iorque. Com a morte de
sua irmã em junho de 1966, pôde voltar ao Brasil para o funeral, desde
que não se envolvesse em política nem se demorasse muito no país.
Juscelino e Lacerda, que eram grandes adversários políticos, encontraram-se em Lisboa, em novembro de 1966, com o objetivo de organizar uma Frente Ampla com lideranças civis pela redemocratização do
Brasil (Figura 7). Juscelino voltou novamente ao país em abril de 1967,
motivando novos processos contra ele. Em setembro resolveu partir para
Nova Iorque. Ficou mais um mês e regressou definitivamente ao Brasil
em outubro, mesmo com ameaça de ser preso. Tornou-se presidente do
Conselho de Administração do Banco Demasa de Investimentos.
Em 1968, foram proibidas as atividades da Frente Ampla. Em 13
de dezembro de 1968, foi decretado o Ato Institucional número 5 (AI-5),

Figura 7 – Juscelino com Carlos Lacerda e Renato Archer, em abril de 1967.
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que, entre outras coisas, declarava que qualquer pessoa poderia ser presa
sem provas ou mandado judicial. Juscelino foi preso e libertado dez dias
depois, tendo, contudo, que permanecer em prisão domiciliar (Figura 8).
Cumprida a prisão, ficou fora do País até março de 1969. Continuava
sendo vigiado de perto pela ditadura militar. Em agosto, o governo abriu
nova investigação sobre suas finanças.

Figura 8 – O ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira acompanhado pelo advogado
Sobral Pinto, num dos vários interrogatórios de inquéritos policiais e militares a que foi
vexatoriamente intimado a participar. Em sua conclusão nada encontraram contra ele.

Em maio de 1971, sua mãe, Júlia, morreu, aos 98 anos. Juscelino
suportou com galhardia estóica seu exílio na Europa e Estados Unidos,
desenvolvendo após seu regresso intensa atividade na agricultura, na
literatura e na iniciativa privada (Figura 9).

Figura 9 – Juscelino, numa fase de solidão, procurou ficar próximo de Brasília,
numa fazenda na cidade goiana de Luziânia.
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“Eu não posso lhe dar uma fórmula segura para o sucesso,
mas eu posso lhe dar uma fórmula para o fracasso: tente agradar a todos,
todo o tempo.”
Herbert Bayard Swope (1882-1958). Editor e jornalista; 1º a receber o
Prêmio Pulitzer de reportagem em 1917.

Nem tudo na vida de Juscelino Kubitschek de Oliveira foi sucesso.
Este capítulo destina-se a elencar, de forma objetiva, entraves que se
lhe ocorreram.

Vida pública
No seu governo também houve problemas. Sua política desenvolvimentista teve como conseqüência uma violenta inflação devido a emissões de moeda para custear a construção de suas grandes e, algumas
vezes, faraônicas obras públicas. O maior salário mínimo da história
brasileira aconteceu quando Juscelino Kubitschek de Oliveira foi presidente da república. Mas era corroído pela inflação que, em 1960, chegou
a 31%, um valor altíssimo para a época. Em 1957, o déficit federal elevou-se a 4% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto que, em 1954 e
1955, este índice fora menor do que 1%.
O País também sofria o aumento da dependência econômica e da
dívida externa. Acentuou-se o êxodo rural, que reduzia a população do
campo e aumentava nas cidades. A população urbana brasileira, que teve
um aumento de 52,8% entre 1940 e 1950, cresceu 79,2% no período 19501960. Os trabalhadores rurais saíam do campo devido à falta de investimentos neste setor, e eram atraídos pelo aumento de trabalho nas cidades.
Outro ponto negativo estava na concentração dos investimentos
industriais na região Sudeste, ampliando ainda mais os desequilíbrios
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regionais, apesar de ter sido criada a SUDENE – Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste.
Duas insurreições militares frustradas ocorreram em seu governo:
nas bases aéreas de Jacareacanga e em Aragarças.

Vida afetiva
Do ponto de vista afetivo, pode-se dizer que, assim como o pai,
Juscelino não combinava sempre com a esposa. Ele era alegre e espontâneo, ao passo que a esposa era formal e fechada. O presidente adorava dançar e Sarah tinha ciúmes. As mulheres costumavam achá-lo
muito charmoso.
Em 1958, numa festa no Palácio das Laranjeiras, JK conheceu Maria
Lúcia Pedroso, por quem se apaixonou. Ela era mulher do médico José
Pedroso, deputado e líder do PSD, e tinha 25 anos. Os dois tornaram-se
amantes e tiveram um romance clandestino de 18 anos, até a morte de
Juscelino. Maria Lúcia era ciumenta e não escondia o desgosto com outros
romances paralelos de JK. Em 1968, o marido traído descobriu o caso e
contou a Sarah, mas ambos continuaram vivendo com os respectivos
cônjuges. JK chegou a pedi-la em casamento, mas Maria Lúcia recusou.

Doenças
José Malheiros do Santos, médico formado pela UFMG em 1947 e
ex-chefe dos laboratórios clínicos da Santa Casa e do Hospital São Lucas,
assim testemunhou a apendicite aguda de Kubitschek, ocasião em que
era acadêmico de medicina:

Apendicite
“Imediatamente o doutor Juscelino foi internado no Hospital São
Lucas, onde foi operado pelos cirurgiões Júlio Soares e José Bolívar
Drummond, sob anestesia geral feita pelo doutor Ubaldo Penna. O ato
cirúrgico confirmou a inflamação aguda do apêndice vermicular que,
segundo o acadêmico José Malheiros, que assistiu todo o desenrolar
da operação, encontrava-se em posição ectópica. Graças à perícia dos

168

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia

dois grandes cirurgiões, tudo correu normalmente e o paciente teve
um pós-operatório sem complicações, obtendo alta em uma semana,
inteiramente curado.”

Câncer de próstata
Por uma ironia do destino, Juscelino Kubitschek de Oliveira,
urologista de formação, veio a sofrer de câncer prostático. Em decorrência, foi operado três vezes e sofreu as agruras da indesejada incontinência urinária pós-operatória. A propósito, recebeu tratamento de
seu velho amigo e antigo assistente, Bolivar Drummond. Ele próprio,
assim relatou esse episódio:
“Juscelino, em 1970, quando estava exilado, foi acometido por uma
lesão maligna na próstata, optando por ser tratado no New York Hospital,
onde foi operado por um professor tido como de alta competência e que
necessitou de três cirurgias seguidas para debelar a sua doença. As duas
primeiras foram feitas por via endoscópica e demonstraram a presença
de células malignas. A terceira, radical, deixou as conseqüentes seqüelas,
como a incontinência urinária. Tivemos uma triste conversa telefônica
com ele e dona Sarah, antes da cirurgia, pois eles queriam dados acerca
da sobrevida pós-operatória e da necessidade da operação. Optamos pela
cirurgia, naquele mesmo hospital. Quando retornou ao Brasil, iniciamos
o tratamento daquela desagradável incontinência urinária, que ele tanto
tratara em seus antigos clientes. Pouco tempo após faleceu num acidente
automobilístico.”
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FALECIMENTO
“Porque és pó, e em pó te hás de tornar.”
Gênesis 3,19

Juscelino tinha câncer, mas não foi da doença que morreu.Um
violento acidente automobilístico aos 22 de agosto de 1976 tirou-lhe a
vida no quilômetro 165 da Via Dutra, quando ia de São Paulo para o Rio
de Janeiro. Juntamente consigo morreu seu motorista, Geraldo Ribeiro,
de 63 anos (Figuras 1, 2 e 3).

Figura 1 – Juscelino com amigos em São Paulo. Última foto antes do fatídico acidente.
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Figura 2 – Destroços do carro Opala de JK.

Figura 3 – Funeral de Juscelino Kubitschek de Oliveira em agosto de 1976.

Dez anos após, Sarah Kubitschek, viúva do presidente, afirmou à
imprensa sua convicção pessoal de que o marido teria sido assassinado.
Vêm à tona suspeitas sobre a possibilidade de um atentado terrorista

172

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia

desferido por grupos de extrema direita, e que o desastre que causou a
morte de Kubitschek teria sido intencionalmente provocado. Estranhamente, nessa época, outros adversários da ditadura também morreram
de forma misteriosa, como João Goulart, Zuzu Angel e Carlos Lacerda.
Anos depois, durante investigações promovidas pela Comissão Externa criada pela Câmara dos Deputados para avaliar o caso, as suspeitas recaíram principalmente sobre a Operação Condor, articulada através
da “cooperação” entre setores de extrema direita de países do cone sul
sob regimes ditatoriais nos anos 70 – como Brasil, Argentina, Paraguai,
Chile e Uruguai – com o objetivo de sufocar os movimentos democráticos
nesses países. Porém, em abril de 2001, após dez meses de trabalhos de
investigação e avaliação de vários depoimentos de peritos e testemunhas, a comissão concluiu, em seu relatório final, que o desastre automobilístico fora realmente acidental, uma vez que não se encontraram
argumentos apoiados em critérios científicos e técnicos para se estabelecer conexão entre a morte do presidente e movimentos conspiratórios.
Juscelino Kubitschek de Oliveira foi o presidente que protagonizou
uma administração tão grande, consistente e realizadora que transformou a fisionomia e a dinâmica administrativa do Brasil.
Sua genial e profícua ação tem permanecido como inapagável
recordação e edificante exemplo legado aos seus pósteros. Ele simplesmente foi um dos mais populares, mais lembrados e mais importantes,
senão o mais importante presidente que o Brasil já teve.

Morte de Juscelino na visão de dois médicos
Fernando Araújo, dentre tantos títulos, salienta-se o de presidente da
Academia Mineira de Medicina e da Associação Médica de Minas Gerais,
além de ser membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. É
grande estudioso de JK, destacando-se as seguintes obras de sua autoria,
aliás, honrosamente citadas como referências neste trabalho: “Juscelino
Kubitschek, o Médico” (2002, 3ª edição) e “Os Vinte Maiores Médicos Mineiros do Século Vinte” (2002). A propósito, exarou o seguinte pensamento
com relação à perda de Juscelino Kubitschek de Oliveira:
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“Se tudo que houvesse de ser dito sobre Juscelino Kubitschek, à
beira de seu túmulo, para exprimir o sentimento do povo, fosse lido
naquele momento de tristeza e de despedida, todos os discursos seriam
insuficientes. E seria exatamente o que ninguém poderia querer naquele
último momento, quanto o povo o via, pela primeira vez, inerte, sem
vida. Seria melhor que lá estivessem os seresteiros de sua querida
Diamantina, cantando o Peixe Vivo, canção que embalou a sua juventude
e que, reunido com seus amigos, ao redor de uma fogueira, todos de
braços dados, cantava, balançando o corpo. A voz do seresteiro seria o
melhor discurso. Ela lembraria a todos os mais velhos a mocidade do
estudante pobre; aos mais jovens, o otimismo do médico humanitário e
o dinamismo do político e, aos conterrâneos do futuro, o patriota e
realizador que projetou nosso país no cenário mundial.”
“Relembraria a disposição de sua alma que se traduzia em atos de
bondade, em conseqüência de seu caráter nobre e que lhe permitia ter
altivez sem soberba, discorrer sem presunção e responder aos ataques
com generosidade, desarmando e nunca ferindo os adversários.. Por amor
à pátria, sempre manteve a nossa bandeira no alto do mastro, mostrando a todo o mundo a nossa independência e que estas terras são nossas.
Na medicina, colocou todo o seu esforço no sentido de fazer do aperfeiçoamento, da ética e da dedicação aos pacientes pobres da Santa Casa o
propósito de sua vida. Na política, colocou seu dinamismo e coragem a
serviço da Honra e do Direito, chegando a momentos heróicos, como na
construção de Brasília.”

Hilton Rocha, eminente professor mineiro de oftalmologia que,
após a sua morte, foi considerado pelos seus conterrâneos como um dos
vinte maiores médicos mineiros do século XX, assim se expressou com
relação ao passamento de Juscelino:
“A razão leva-nos ao silêncio; o coração obriga-nos a falar. O gênio
diz muito em poucas palavras; mas o comum é dizermos pouco em
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palavras vãs. Mesmo porque o silêncio é por vezes egoístico e burlador
ao ouvir as imperfeições alheias acobertando as nossas. Mas hoje não; o
principal ouvinte calou para sempre a sua voz, podendo dizer-nos: ‘Minha
vida e obras, se agradaram a Deus, como eu desejei que lhe agradassem,
estas serão o meu sepulcro e a minha estátua.’”

Nota: Sarah Kubitschek, ex-primeira dama, continuou sua obra
de assistência social até ser vitimada por um infarto do miocárdio,
falecendo aos quatro de fevereiro de 1996.

“Nunca deixe de perdoar seus inimigos. Nada os aborrece tanto.”
Oscar Wilde (1854-1900). Escritor, poeta e dramaturgo inglês.
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TRAÇOS

P ERSONALIDADE DE J USCELINO
K UBITSCHEK DE O LIVEIRA
DA

“As grandes idealizações e realizações exigem lutas penosas e um
preço muito alto.”
Padre Tiago Alberione (1884-1971), fundador das congregações
da Família Paulina.

Neste capítulo serão consignados alguns depoimentos de pessoas
que conviveram ou que tiveram contato muito próximo com Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Objetiva compor, de forma mais fidedigna possível,
alguns traços de sua personalidade e do seu jeito de ser. Constituem-se
importantes testemunhos, cujos protagonistas, em sua maior parte, não
pertencem mais ao tempo presente. Os subtítulos aos seus relatos foram
acrescentados pelo autor deste livro e servem para chamar a atenção, de
forma particular, para algumas de suas virtudes.

José Bolivar Brant Drummond, formado em 1934 na Faculdade de
Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi um dos
maiores amigos de Juscelino Kubitschek de Oliveira, de quem foi
assistente e substituto no Hospital Militar, na Santa Casa e no Hospital
São Lucas. Suas palavras com relação a Juscelino demonstram admiração,
carinho e respeito. Eis, a seguir, vários exemplos:

Resultados cirúrgicos
“Era com certa vaidade que Juscelino se vangloriava dos resultados
obtidos na sua clínica urológica e, posteriormente, na cirurgia, cujos
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índices de mortalidade eram mínimos, semelhantes aos dos melhores
hospitais do país.”

Atendimento aos militares
“Mesmo quando o Hospital Militar oferecia melhores acomodações
para os oficiais, Juscelino dedicava o mesmo tratamento também aos
soldados. Todos recebiam daquele médico um tratamento igual e
afetuoso.”
“Certa feita, um tenente-coronel foi colocado na mesa de operações
para ser submetido a um tratamento cirúrgico por Juscelino. Como era
de praxe, eu entrei com os demais auxiliares para preparar o campo
operatório. Esse paciente, ao assistir à colocação dos campos declaroume: ‘Olhe doutor, faça tudo com o maior cuidado porque o capitão deverá
levar esse detalhe em conta’. Resolvi, antes da entrada do doutor
Juscelino, que certamente daria uma gargalhada, dizer-lhe: coronel, sobre
esta mesa, esteja certo, o paciente é sempre considerado como um
soldado, seja praça de pré ou mais graduado, pois nesta sala, o único
coronel é o cirurgião, único responsável pelo resultado a ser obtido, no
sentido de devolver o paciente ao seu leito nas melhores condições de
saúde. Todos os pacientes são considerados do mesmo nível e receberão
os mesmos cuidados.”
“Um cirurgião cônscio de suas responsabilidades não tem nenhum
gesto ou palavra que corresponda a um cuidado ou rumo especial que
transforme em privilégio um tratamento de alta responsabilidade, o que
sempre seria considerado um desvio da obrigação de corresponder àquele
que conscientemente lhe entregou a luta pela sua vida.”

Conciliador
“(...) Juscelino mantinha-se afastado das discussões políticas e era
um mestre para apaziguar os ânimos dos mais exaltados. Mas tudo aquilo acabava por fazer bem à mente dos circunstantes, pois sempre trazia
alegria e um convívio cada vez mais amigo a ponto de todos sentirem
falta daquela reunião informal, quando não podiam comparecer.”
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Prestígio e dedicação
“O prestígio de Juscelino com o diretor do Hospital Militar era grande e por isso ele conseguia todo o material necessário para a Clínica
Urológica, como endoscópios, etc. Terminando o horário no Hospital
Militar ele dirigia-se para a Santa Casa e ao Hospital São Lucas, onde
um grande número de pacientes sempre estava à sua espera, na enfermaria ou no ambulatório. Em seguida, após o almoço, ia para o seu
consultório particular, no centro da cidade, onde permanecia até a noite.
Na Santa Casa o seu prestígio era cada vez maior e, logo após seu retorno da Europa, numa modificação realizada nas clínicas, passou a ser o
diretor da primeira enfermaria dedicada unicamente à Urologia, deixando, a partir de então, de ser assistente do doutor Júlio Soares, mas continuando a dar assistência à enfermaria de mulheres que atendia a
urologia e a cirurgia geral. Para a sua enfermaria passaram a ser destinados os casos mais graves de infecções urinárias que eram, na sua
maioria, de homens.” (Figura 1)

Figura 1 – Grupo de Juscelino, assinalado ao centro, da enfermaria da Santa Casa,
e Bolivar Drummond, assinalado à direita.
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“Continuei junto com o doutor Juscelino nessas duas enfermarias,
onde atendíamos também a um grande número de moléstias malignas,
cujo tratamento era muito difícil devido à falta de recursos da Santa
Casa. Foi nessa época que o Hospital Militar recebeu um moderno e
eficiente aparelho de radioterapia superficial e profunda, que passou a
ser manejado pelo doutor José Ferola, um colega competente e que
estivera com Juscelino na Europa. Assim, passamos a ter ao nosso alcance
uma grande arma para o tratamento dessas doenças malignas. Juscelino
dedicou-se profundamente a esse tipo de tratamento delicado e difícil.”

Referência profissional
“Com os conhecimentos que ele adquirira no Serviço do professor Chevassu, em Paris, a sua atividade cresceu muito, duplicando-a
em todos os setores sob sua orientação. Da mesma forma, os casos
mais difíceis aumentaram em número e ele passou a receber pacientes de todo o país, até de Belém do Pará, Manaus, etc. Sempre eram
casos graves e complicados, já que os mais simples eram resolvidos
em suas origens.”
“Juscelino encarava tudo com naturalidade e fazia tudo para
resolver os problemas desses pacientes, principalmente dos mais
necessitados. Mantinha-se constantemente atualizado e exigia um
completo estudo de todos os pacientes e um perfeito controle dos fichários
e papeletas de exames clínicos e laboratoriais. Sempre trocava idéias
com seus assistentes acerca dos pacientes internados, visando um bom
andamento do serviço. Com o aumento de doentes, novos assistentes
foram admitidos para manter o alto nível dos atendimentos, já que
Juscelino cobrava uma permanente atenção aos mesmos. Com isto, o
Serviço de Urologia da Santa Casa passou a ser respeitado e a nada
dever aos existentes nos grandes centros médicos do Brasil.”

Estudo e pioneirismo em uropediatria
“Nessa época a medicina americana começava a dominar o mundo
e, por isto, Juscelino passou logo a estudar inglês, já que dominava
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perfeitamente a língua francesa. Assinante do Journal of Urology,
verificou essa tendência da urologia mundial.”
“Lembramos que, durante sua permanência na Europa, ele freqüentava o Hospital Cochin onde trabalhavam os grandes mestres da cirurgia e urologia francesas e onde já se praticava a urologia infantil, praticamente desconhecida no Brasil. No Hospital des Enfants Malades, Juscelino freqüentou o Serviço de Urologia Infantil, dando os primeiros
passos nessa nova especialidade. Sua experiência, aí adquirida, foi de
grande utilidade para afastar muitas dificuldades no exame adequado
das moléstias urogenitais da criança. A seu conselho adquiri um endoscópio infantil, que talvez tenha sido o primeiro no Brasil, e passamos a
fazer endoscopias e mesmo cateterismos ureterais em crianças de tenra
idade, pouco mais que recém-nascidas. Juscelino aprofundava-se no estudo desses casos e demonstrava grande carinho por esses pequenos
pacientes, usando os recursos terapêuticos disponíveis e evitando ao
máximo as intervenções cirúrgicas, cujos resultados, naquela época,
eram precários.”
“A propedêutica e o tratamento dos tumores urinários infantis
sempre foram uma atividade que pesava mais nos nossos sentimentos,
dada a fragilidade e a inocência desses pequeninos pacientes. Atualmente,
os procedimentos diagnósticos permitem um minucioso exame das vias
urinárias, sem os riscos dos métodos antigos.”
“(...) Os tumores renais infantis eram profundamente estudados
por ele, principalmente visando as possibilidades cirúrgicas ou
radioterápicas. Nestes casos ele não prescindia da presença do doutor
José Ferola, cujos conhecimentos radioterápicos obtidos na Alemanha
eram considerados imprescindíveis. Enviava-lhe os pequenos pacientes,
sempre com um completo laudo médico e com a precisa indicação da
aplicação a ser feita. O doutor Ferola recebia esses pacientes pobres com
a maior satisfação e orientava o tratamento.”
“No setor da cirurgia urológica infantil, a escola criada por Juscelino
Kubitschek foi a primeira e a mais importante do nosso meio e esteve à
frente até dos centros franceses e americanos, que somente muito mais
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tarde passaram ao estudo minucioso e aprofundado dessa especialidade,
mesmo dispondo de maiores recursos tecnológicos.”

Preocupação com a especialidade
“O fato é que Juscelino demonstrava uma atitude inteiramente
liberal, sem qualquer vaidade pessoal, sem inveja ou ambição, mas
sempre com a preocupação de procurar fazer a nossa especialidade
crescer o mais rapidamente possível no nosso meio. É certo que ele
praticava uma medicina plena de bons conceitos adquiridos na França e
na Alemanha. Mantinha sua biblioteca sempre atualizada e estudava
até altas horas da noite, mesmo nos dias de grande movimentação no
seu consultório ou de cirurgias mais demoradas.”

Motivador e liberal
“Outro traço marcante da personalidade de Juscelino era a sua
liberalidade, permitindo que outros colegas progredissem, demonstrando sempre uma ausência de ambição e de inveja. Como sabemos, muitos
dos serviços de cirurgia não permitiam que nossos colegas progredissem em certos setores, como ainda acontece nos dias de hoje. Ao contrário, ele facilitava a ação de todos, permitindo e incentivando as suas
pesquisas e a aquisição de experiência, principalmente nos casos pouco
comuns e que poderiam ficar sob o domínio exclusivo do chefe do serviço. Foi dessa maneira e com seus conselhos e orientação que pudemos
executar, em sua enfermaria, a primeira vesiculectomia seminal do Brasil. Foi um caso especialíssimo de um estudante de veterinária que apresentava uma artrite nos tornozelos que o impedia de andar e de freqüentar as aulas, já sendo considerada incurável. A indicação cirúrgica foi de
Juscelino, que também indicou a técnica a ser seguida, preconizada pelo
professor americano Gutierrez, que adquirira grande experiência em
voluntários da penitenciária de Sing-Sing. O paciente ficou curado. Um
melhoramento técnico trazido por Juscelino da França foi a introdução
dos afastadores acotovelados que propiciavam uma visão mais ampla
do estreito campo cirúrgico das vias urinárias baixas.”
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Priorização da vida profissional sobre a social
“Sua prioridade era a medicina, que ele colocava acima de qualquer
outra atividade. Mesmo assim gostava de freqüentar, quando podia, as
famosas festas familiares da antiga Belo Horizonte, onde exibia sua
conhecida fama de excelente bailarino, o que muito era do seu agrado.
Mas colocava sempre em primeiro plano o atendimento aos seus
pacientes, afirmando sempre que doença não tinha hora para aparecer.
Procurado por qualquer paciente, a qualquer hora do dia ou da noite,
estava sempre pronto para o atendimento. A prioridade era o paciente,
ficando as ‘festinhas’ em segundo plano. Assim vivia se confraternizando
com os colegas de trabalho e se desculpando com os promotores das
festas em que não podia comparecer. (...) Naquelas casas em que se
reuniam rapazes e moças, alguns mais velhos e outros mais novos,
Juscelino era sempre o centro das atenções com sua conversação
agradável, variada e sem banalidades.”
“(...) Nos finais de semana era comum ele encontrar-se com seu
compadre Pedro Aleixo para fazerem uma visita à casa da mãe da dona
Sarah, onde eram recebidos com salgadinhos da melhor qualidade.
Muitas vezes, lá estivemos e éramos recebidos também com alegria e
demonstração de apreço. Todos elogiávamos dona Sarah, embora ela
tivesse um gênio menos expansivo que Juscelino. Os cuidados com essas
recepções demonstravam o seu bom gosto, e a sua fineza no trato
encantava a todos os presentes.”

Vestuário
“Juscelino tinha certa vaidade no trato da sua pessoa, barbeando-se com capricho e usando sempre os ternos muito bem passados,
com os vincos das calças bem acentuados. Sempre usava calçados de
cromo alemão, considerados chiques e predominavam entre as pessoas
categorizadas da sociedade belo-horizontina. Não se preocupava em freqüentar a alta sociedade, mas procurava se vestir bem, sempre com gravata e paletó, como todo médico daquele tempo. Não era comum encon-
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trarmos colegas em mangas de camisa. Mesmo depois de casado com
dona Sarah, quando íamos passear no sítio do Júlio Soares, seu cunhado, no Barreiro, juntamente com seus parentes, Juscelino comparecia de
gravata e paletó, coisa que ninguém fazia. Era um hábito do qual não se
afastava. Todos montavam nos ótimos cavalos do sítio, enquanto Juscelino e sua irmã ‘Naná’ ficavam assentados nas tábuas da cerca do curral, conversando e assistindo às demonstrações dos demais. Nunca Juscelino aproximou-se de um desses animais. Da mesma forma não demonstrava o mínimo interesse pelos pequenos trabalhos do campo, como
acontecia com os demais. Mesmo os pequenos animais e aves que dona
‘Naná’ mostrava a todos não chamavam a sua atenção. Evidentemente,
pelo menos nessa época, ele não tinha vocação para fazendeiro. No entanto, ele não demonstrava nenhum constrangimento e tomava parte
ativa nas conversações.”

Disponibilidade
“Constantemente era solicitado pelos vizinhos para atendimento
de crianças e adultos, o que fazia com a maior boa vontade e presteza,
considerando isto uma obrigação e não como caridade, nunca cobrando
as consultas. Dessa maneira cuidava de várias pessoas da região que
ficavam aguardando sua visita ao sítio. Eram crianças e velhos que
compareciam à sua procura, mesmo conhecendo-o apenas pela sua boa
reputação. Realmente não conseguia ficar afastado da medicina e mesmo
nos momentos de lazer ela tinha prioridade. Se para alguns esses
chamados constituíam um incômodo, para ele nada havia de anormal e
recebia a todos com um sorriso amigo e alentador. Estava sempre pronto
para ajudar o próximo, em qualquer lugar ou hora, mesmo durante seus
poucos momentos de lazer. No dia seguinte, pela manhã, reiniciávamos
a rotina médica.”

Trabalho em equipe
“Juscelino fazia questão de que todos os corpos estranhos, principalmente os cálculos urinários, fossem entregues diretamente ao dou-
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tor José Malheiros, que os examinava e os classificava, tornando-se o
maior estudioso desse campo no nosso meio. O doutor José Malheiros
organizou uma verdadeira coleção de peças, a maioria proveniente da
nossa enfermaria, todas arquivadas e com descrição completa de suas
estruturas. Entre os casos interessantes a ele destinados, constou uma
coleção de cálculos de cistina que, como é sabido, pode ser de origem
familiar. O primeiro foi encontrado num paciente proveniente do Rio de
Janeiro, magro e franzino, que carregava uma enorme pedra na bexiga.
Fui incumbido de operar esse paciente pelo doutor Juscelino e, após o
diagnóstico de cistinúria, Juscelino solicitou um exame acurado de todos os parentes do operado que residiam em Araxá. O doutor José
Malheiros partiu para lá, tal o seu interesse nessa doença, como laboratorista e como pesquisador. O seu estudo demonstrou a existência da
doença em uma irmã e na mãe do paciente operado. O primeiro paciente
foi reoperado pelo doutor Juscelino, já que a cistinúria permanecera e
foram evidenciados cálculos renais. A recuperação foi rápida, mas a
cistinúria permaneceu por muito tempo.”

Carinho, humanismo e espiritualidade
“Certa vez acompanhei o doutor Juscelino à residência de uma pobre
senhora de Diamantina, tuberculosa. Lá chegando, verificando que ela
estava em estado final, com uma violenta hemoptise, colocou-a deitada
em seu colo, enquanto passava a mão pela sua testa, ao perceber,
emocionado, que nenhum medicamento poderia ser útil. Enquanto ela
agonizava, ele rezava por sua alma. Somente uma pessoa de bom coração
teria uma atitude semelhante.” (Figura 2)
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Figura 2 – Juscelino tinha afeição especial pelas crianças.

Hábitos alimentares
“Proveniente do interior mineiro, Juscelino era possuidor de hábitos
simples de vida, como apreciar uma boa jabuticaba.” (Figuras 3, 4 e 5)

Figura 3 – Juscelino, Márcia, dona Sarah e Estela.
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Figuras 4 e 5 – Juscelino, homem de hábitos simples.

“Muitas vezes as reuniões eram realizadas, sem aviso prévio, na
casa de sua irmã e de sua mãe, onde elas sempre preparavam o seu prato
predileto: frango caipira ao molho pardo, acompanhado de angu. Nesse
momento ele sentia-se à vontade, como se estivesse na sua Diamantina.
A sobremesa era constituída por doces caseiros, tão conhecidos por todos
aqueles que tiveram a ventura de viver no nosso interior.”
“Numa dessas reuniões informais ele contou-me a seguinte passagem, quando da sua vinda para Belo Horizonte: ‘Certa vez, quando eu
ainda era estudante de medicina e exercia a função de telegrafista,
modesta, mas necessária para a minha manutenção, ao passar pela rua
Guajajaras, entre a avenida João Pinheiro e rua da Bahia, numa noite de
carnaval, tendo por companhia José Maria Alkmin, passamos a noite
assentados no meio fio, tendo por alimento apenas um pequeno pão
francês, já que não tínhamos condições financeiras para comprar outra
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coisa. Essa era uma das limitações que nos eram impostas pelas nossas
modestas situações financeiras.’” (Figura 6)

Figura 6 – Juscelino recorda os tempos em que trabalhou com o telégrafo
–“morse” – para custear o curso de Medicina.

Autenticidade e concórdia
“Nas menores coisas que realizava, sua responsabilidade o
obrigava a de nada fugir e a enfrentar tudo com espírito lúcido e sua
habitual clarividência. Até mesmo do espírito boêmio que herdara de
seu pai, não se separava. Não se vangloriava de nada do que fazia,
encarando tudo com naturalidade, clareza e sem a preocupação de contar
vantagens; apenas deixava sempre claro que queria viver em paz com a
sua consciência, procurando realizar o que planejara. Na clínica seguia
os preceitos do bom médico de família e, na vida social, só fazia amigos.
Todos os que tiveram a felicidade de se aproximar de Juscelino Kubitschek
conheceram um homem de natureza especial e possuidor de um espírito
que procurava agradar a todos e a consolidar as amizades que adquirira
durante a vida. Ninguém o deixou por este ou aquele desentendimento,
já que não era do seu feitio criar polêmicas ou ser agressivo. Com o seu
modo alegre e palpitante de viver, apressado, mas ao mesmo tempo
concentrado no trabalho, só fazia coisas bem feitas. Com isto só lucravam
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os seus clientes, que eram tidos como a figura principal das suas
obrigações cotidianas.”
“Acompanhei-o por muito tempo e pude observar o seu modo
especial de tratar os colegas de trabalho, os estudantes, os enfermeiros
e os serventes, tanto no Hospital Militar como na Santa Casa. Todos,
sem exceção, tinham uma especial admiração por aquele homem que os
cumprimentava sempre sorridente e com um ‘tapinha’ nas costas. Era
notória a alegria com que elogiava um companheiro de serviço e como
conversava com seus chefiados, dando-lhes o direito de completa
liberdade de expressão.”

Inovador
“Juscelino foi o primeiro a instituir uma ficha nosológica completa,
no nosso meio hospitalar, contendo todos os dados do paciente. Essa
ficha foi confeccionada pelo próprio Juscelino e era fundamental para o
funcionamento das enfermarias. Havia um grosso livro, comprado por
ele, para servir de índice dos pacientes. Desses livros tirávamos as
conclusões para as reuniões mensais dos centros de estudos do Hospital
Militar e da Santa Casa. Por todo o tempo que trabalhou, portou-se dessa
maneira e manteve o controle dos pacientes internados, examinando
diariamente todas as fichas e papeletas nosológicas.”

Liderança e presença agradável
“Incutia respeito e admiração e todos queriam privar da sua amizade e da sua agradável presença. Durante toda a sua vida não necessitou fazer promessas impossíveis de serem cumpridas, e tudo o que
prometeu certamente honrou. Apresentava sua contribuição pessoal em
todas as coisas que construía, mesmo nas menores. O trabalho nas clínicas sob sua orientação era grande para um grupo pequeno de profissionais; no entanto, o seu exemplo e sua capacidade de liderança, sobrepujavam esse fator, levando ao êxito todas as suas metas. Foi assim que
todos passamos a admirar esse homem extraordinário, a sermos seus
adeptos, mesmo considerando a impossibilidade de chegarmos a ponto
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de imitar sua conduta como homem socialmente agradável e profissionalmente completo e sério.”

Estudo e solidariedade
“Nunca abandonou os estudos de clínica geral, o que muito o auxiliava nos diagnósticos. Por isso atendia a vários pacientes de diversas
especialidades, procurando ajudá-los ou encaminhá-los aos colegas especialistas. A todos atendia com compreensão e educação e nunca deixava de atender aos mais necessitados, os indigentes ou qualquer um
que o procurasse. Falava sempre que muitas vezes esses pacientes necessitavam muito de carinho e, por isto, procurava entender o íntimo de
cada paciente. Certamente encontrava muitos distúrbios psicossomáticos,
explicando os padecimentos dos pacientes, muito antes dos trabalhos
do canadense Sellye acerca do estresse.”

Doença de sua mãe e confiança nos amigos
“(...) Posteriormente dona Júlia mudou-se para Belo Horizonte,
passando a residir com sua filha Naná, que se casara com o doutor Júlio
Soares. Em certa fase de sua vida surgiu-lhe um enorme tumor no
aparelho digestivo, considerado como maligno e que deveria ser tratado
cirurgicamente. O doutor Júlio Soares era um dos maiores cirurgiões de
Belo Horizonte e deveria operá-la. No entanto, ele alegou que não tinha
condições emocionais para executar a cirurgia, já que dona Júlia residia
em sua casa e não se submeteria aos necessários exames, se fossem
feitos por ele. Juscelino procurou-me e pediu-me para tratar do seu caso.
Ponderei-lhe que em Boston, nos Estados Unidos, trabalhava o maior
cirurgião do aparelho digestivo do mundo, o professor Larey, que
certamente viria a Belo Horizonte por interferência de seus prestigiosos
amigos. Ele poderia tratar do caso e trazer a necessária tranqüilidade a
todos. Juscelino respondeu: ‘Drummond, você sempre trabalhou comigo
e conheço suas habilidades cirúrgicas, a sua competência clínica e a sua
liberdade com minha mãe, pois acho que você é como um segundo filho
para ela; assim, o caso ficará sob seus cuidados. Não tenho noutro
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cirurgião mais confiança do que em você, estou certo que fará o melhor
que for possível e que nenhum grande cirurgião do mundo, neste caso,
nos daria tranqüilidade necessária que seus minuciosos e seguros
conhecimentos poderão dar. Certamente você a colocará no anterior estado
de saúde, devolvendo-a com as condições que todos desejamos. Quanto
à dificuldade para os exames mais íntimos, a que ela terá de submeterse, eu sei que com a sua habilidade e a sua conversa lúcida ela concordará
com a sua execução. Ouviremos a sua palavra e ela será respeitada.
Faça o que julgar conveniente. Faça o que sua consciência determinar. E
nós acreditaremos. O próprio Júlio, que poderia ser seu pai, e cuja
experiência todos respeitamos, foi o primeiro a declarar que seria
impossível realizar os exames tal o respeito que tinha por minha mãe,
cuja intimidade era obrigado a respeitar, devido ao convívio diário. Se
tivesse que realizá-los, certamente o faria, mas seria um sacrifício muito
grande para ele. Minha irmã ‘Naná’ também é da mesma opinião e disseme que o Júlio está perdendo as noites de sono, pensando no caso. De
hoje em diante, continuou Juscelino, estaremos tranqüilos, já que o Júlio
também tem ilimitada confiança na sua competência.’”
“Dessa maneira, assumi o caso e, na manhã seguinte, sem que dona
Júlia esperasse, dei-lhe a notícia de que seria internada no São Lucas para
fazer uns exames. No dia seguinte executamos a cirurgia e tudo correu
bem. Felizmente, graças a Deus, pois sou católico praticante, pude dar
uma alta à dona Júlia na semana seguinte à sua internação, e levá-la
pessoalmente, no meu carro, para a sua residência na avenida Paraná.”
O dr. Bolivar Drummond conclui dessa forma este relato: “Esse
era o estilo de Juscelino, vivo e decisivo, que pensava o mínimo necessário
para tomar uma decisão que julgasse sensata e partia sempre para a
sua concretização.”

Morte de dona Júlia
“Dona Júlia, a mãe de Juscelino (Figura 7), morreu vitimada por
violento infarto do miocárdio, deitada no colo de seu filho, então Presidente da República, da mesma forma que muitos pacientes atendidos
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por ele, quando clinicava em Belo Horizonte. Estava presente o cardiologista Aristóteles Brasil, que usou vários medicamentos de sua maleta
de urgência. Dona Júlia fora um exemplo para todas as mães, tendo
criado seus dois filhos, Juscelino e ‘Naná’, com carinho e ajudado o primeiro a vir estudar em Belo Horizonte, com grande sacrifício.”

Figura 7 – Juscelino beijando sua mãe, dona Júlia. O beijo do filho agradecido a
quem lhe deu a vida, carinho e educação.

Objetividade e espírito consolador
“Esse era o estilo de Juscelino, vivo e decisivo, que pensava o mínimo necessário para tomar uma decisão que julgasse sensata e partia
sempre para a sua concretização. No seio da família ele também gozava
do mesmo bom conceito de médico dedicado, estudioso e capaz de esclarecer os casos mais difíceis. Um detalhe que chamava a atenção de todos era a sua dedicação ao paciente e as palavras consoladoras e mesmo tranqüilizadoras que dirigia aos seus doentes, numa demonstração
de carinho. Isto incutia profunda confiança aos pacientes e seus familiares, fazendo com que todos o procurassem para ouvir sua opinião e
receber seus conselhos.”

Alegria de viver
“De sua vida médica restou-nos a lembrança de suas tertúlias ao
final dos dias de trabalho, quando sua alegria nos contaminava; do seu
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modo intenso de trabalhar com competência e amor; do seu gosto
irresistível pelas serenatas e das cantigas da sua amada Diamantina e
dos seus amigos e colegas, que ao seu lado se transformavam em seres
humanos de alta sensibilidade.”

Sensibilidade e respeito
“Juscelino tinha tendência para a afetividade pelos pacientes, o
que era constantemente constatado por todos nós. Até hoje ouço o soar
dos seus passos nos corredores dos hospitais onde trabalhávamos.
Amanhecíamos nas salas de preparo para as cirurgias e, quando
penetrávamos na sala de operação, onde o silêncio respeitoso lembravanos a responsabilidade do nosso trabalho, sua figura se destacava dos
demais auxiliares, pelo porte elegante e o comando das ações. Nós, seus
auxiliares, frente a frente ao grande cirurgião; a instrumentadora,
senhorita Francis Reginaldo, a primeira a trabalhar nesse ramo, em
Belo Horizonte, à sua direita. A cirurgia corria em ambiente silencioso,
mas Juscelino ouvia a todos quando o assunto referia-se ao operando.”

Coerência na vida médica e política
“Se fizermos uma mira nesse passado verificaremos que Juscelino,
quando deixou a medicina pela política, praticamente continuou como o
mesmo homem de caráter firme e imutável, como nas decisões cirúrgicas; discreto como nas discussões amigas do Hospital Militar; nunca atacou qualquer político, como respeitava seus colegas médicos, e sempre
achava que o caminho certo era respeitar a todos. Embora não comungasse com as idéias de seus adversários, sabia respeitá-los. Por isso, no
correr da sua vida, só conseguiu amigos. Possuía um caráter sadio, grande visão, inteligência privilegiada e mantinha-se sempre a par do que
acontecia no mundo. Sabia conduzir uma conversação, mesmo com seus
adversários políticos, aos quais nunca ofendia.”(Figuras 8 e 9)

193

Helio Begliomini

Figuras 8 e 9 – Nos dias de sua campanha política conheceu mais de perto a gente
e os problemas brasileiros, visitando, inclusive, as comunidades mais humildes.

O acadêmico e professor-emérito da Faculdade de Medicina da UFMG,
Pedro Drummond de Salles e Silva, mais conhecido como Pedro Salles, foi
colega de turma de Juscelino e seu amigo durante toda a vida. Certa feita
lhe perguntou: “E as moças da Galeria Lafayette, são lindas ainda?” Juscelino, numa gargalhada, lhe respondeu: “São as mesmas daquele tempo.”

Numa das reuniões da turma a esposa de um dos colegas perguntou-lhe à queima-roupa: – “Juscelino, o que você faz para manter-se sempre jovem?” Resposta: – “Não sei se estou tão jovem, mas o melhor remédio para não envelhecer, ou envelhecer mais devagar, é não guardar raiva.
Não tenho raiva de ninguém, nem mesmo dos que me perseguiram tanto.
A esses eu dedico apenas uma boa dose de desprezo e os esqueço”.

Aristides Salgado foi assistente de Juscelino no Hospital Militar e
na Santa Casa, quando teve oportunidade de vivenciar seu desempenho
na cirurgia e na urologia. São suas palavras:
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Habilidades cirúrgicas
“Em 1938 fui convidado a fazer um estágio no Hospital Militar,
onde tive a sorte de conhecer o doutor Juscelino, que já era um símbolo
de profissional competente, extraordinário cirurgião, excelente orientador
dos internos-residentes e, também, amigo sincero. Ele demonstrava grande prazer em ser útil, usando seus profundos conhecimentos profissionais, sempre que solicitado. Era um cirurgião extremamente elegante
para operar e possuidor de grande conhecimento da arte de manejar o
bisturi, como demonstrou cabalmente na linha de frente da Revolução
Constitucionalista de 1932, onde se destacou pela capacidade de trabalho e pelos conhecimentos de patologia e técnica cirúrgica.”
“Juscelino Kubitschek foi, sem nenhum favor, um dos mais
competentes cirurgiões que tive a ventura de conhecer. Além do Hospital
Militar, passei a trabalhar com ele na Santa Casa, onde chefiava uma
Enfermaria.”

Otávio Marcos Sepúlveda, médico da cidade interiorana de João
Monlevade, recebeu o seguinte relato de um fazendeiro da região: “Doutor,
graças ao médico Juscelino Kubitschek estou aqui vivo. Há algum tempo
fui atingido por vários tiros e fui conduzido, para Belo Horizonte,
carregado dentro de um saco de 60 quilos, desenganado pelo pessoal
daqui. Fui operado várias vezes pelo doutor Juscelino e, graças a ele e a
Deus, estou vivo e saudável.”

João Amílcar Salgado formou-se em 1960 pela Faculdade de
Medicina da UFMG, da qual tornou-se professor. É um estudioso de
Juscelino. No episódio abaixo, ocorrido durante seu mandato como
presidente, denota sua condição de democrata a toda prova.
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Democrata
“O conjunto das pesquisas, a serem publicadas oportunamente,
indica que, durante os anos JK, os médicos e os estudantes de medicina
caracteristicamente não viam com simpatia os médicos-políticos e muito
menos os tinham como seus representantes no poder. Eram predominantemente udenistas ou de outra corrente oposicionista, daí difundir-se, na
época, a imagem desfavorável de JK como estudante e como médico.”
“Ao nos chegar a notícia de que JK tinha nomeado Roberto Campos (apelidado de Bob Fields por seu entreguismo) embaixador nos
EUA, sinalizando capitulação diante do FMI, fomos para o diretório
acadêmico, preparamos o caixão e fizemos o enterro do presidente até
a igreja S. José. Mais tarde, ao ler as memórias do médico Paulo Pinheiro Chagas, secretário de segurança da época, é que vim a saber que por
um triz não fomos esmagados pela cavalaria e quem o impediu foi o
próprio JK. Foi assim que descobri que tínhamos feito o enterro do maior
democrata do país.”

Flávio Neves, médico formado em 1931 pela Faculdade de Medicina da UFMG, testemunha que “as duas faces mais sedutoras da personalidade de Kubitschek eram a da sua jovialidade e a da sua magnanimidade. Ele era dotado de uma capacidade invulgar de esquecer e
perdoar.”

Senso de organização e elegância ao operar
Yvette Motta Lago Pinheiro, viúva do médico Edison Lago Pinheiro,
grande amigo de Juscelino, com quem trabalhou no Hospital Militar,
testemunha seu senso de organização e elegância ao operar:
“Em final de 1946, mudamo-nos para Belo Horizonte onde Edison
sucedeu o dr. Juscelino em seu consultório, no Edifício Capixaba, na rua
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Rio de Janeiro, entre a praça Sete e a rua Tupinambás. Nessa época,
lembro-me de ter sido muito comentado pelo Edison, comigo e com os
colegas que nos freqüentava, a excelente impressão que teve dos arquivos
caprichosamente escriturados e tecnicamente avançadas as prescrições
e recomendações de natureza clínica. Lembro-me também de comentários sempre repetidos por meu marido de como operava com elegância e
precisão o nosso dr. Juscelino.”

Adirson Vasconcelos (Figura 10), escritor brasiliense, contemporâneo de Juscelino Kubitschek e então jornalista do “Correio Braziliense”,
assim sumaria a personalidade de Juscelino Kubitschek:

Figura 10 – Juscelino Kubitschek ao deixar a Presidência da República visita,
em companhia de dona Sarah, no jornal “Correio Braziliense”,
o jornalista Adirson Vasconcelos, à esquerda da foto.

Retrato de um Líder
“Em toda sua trajetória política – deputado federal, prefeito de
Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, senador da República e
presidente do Brasil – Juscelino Kubitschek de Oliveira revelou-se um
homem justo e de bons costumes, herança da educação doméstica que
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recebeu de dona Júlia e dos ensinamentos recebidos no Seminário de
Diamantina, principalmente.”
“Simples, humano, compreensivo, enérgico, determinado, solidário, dedicado e fraterno – eis palavras que definem o caráter e a personalidade de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino era um homem sempre de bom humor (Figuras 11 e 12). Gostava de serenata e violão. Numa
festa dançante, era um pé-de-valsa. Encantava-se com a alvorada, com
um fim de tarde e com uma noite enluarada.”

Figuras 11 e 12 – Juscelino foi muito popular e era muito querido por adultos e
crianças. Em suas andanças, não dispunha de segurança!

“Dizia que Deus poupou-lhe de dois adversários: o medo e o ódio.
Inteligente e culto; sonhador, inquieto e realizador. Nos seus sonhos,
colocava objetivo e data, transformando-os em metas com prazos a serem
cumpridos. Promovia confiança na economia e estimulava a estabilidade
política, objetivando gerar desenvolvimento e bem-estar social.”
“O pensamento de Juscelino Kubitschek está retratado nos seus
muitos discursos políticos e administrativos, e nos livros que escreveu
(Figura 13). Peças antológicas de brasilidade, de civismo e de humanismo.”
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Figura 13 – Juscelino deixou seu pensamento consignado nos
discursos e livros que escreveu.

“Político habilidoso, atencioso e de trato elegante. Sorria e olhava
com muito charme, o que encantava a todos. Os correligionários políticos
o admiravam pela sua liderança sincera, descontraída e cheia de ideais
cívicos. Tratava seus adversários políticos – e até os inimigos confessos
– com tolerância e desprendimento. Nos episódios de Jacareacanga e
Aragarças anistiou os revoltosos que desejavam derrubá-lo do governo.
Aos que procuravam atingi-lo e ofendê-lo, sabia compreender a fraqueza
humana, esquecendo muitas vezes e até perdoando.”
“Audacioso nos seus planos, administrava-os com otimismo e
perseverança. Mantinha rígidos esquemas de controle das execuções,
sempre atento às datas de conclusão e avaliação da qualidade. Via o
futuro com antevisão. Pensava nas gerações do porvir.”

Um homem de fé e cheio de esperança
“A sua grande força interior era o dom da fé: a fé na Divina Providência (Figura 14). Com a inauguração de Brasília, meta-síntese do Governo JK, o povo brasileiro deu ao mundo uma demonstração da sua fé,
da sua capacidade de trabalho e da sua confiança nos destinos da Pátria. Dava-se início a uma nova era na vida nacional.” (Figura 15)
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Figura 14 – Juscelino, homem de fé.

Figura 15 – Juscelino diante do Palácio da Alvorada.

“Dois terços do território nacional, o interior central, integraram-se,
a partir de Brasília, ao contexto nacional. E através de novas estradas
rumo ao Norte, ao Sul, ao Leste e ao Oeste, houve uma verdadeira integração nacional, salutar ao desenvolvimento social, cultural e econômico do
País. São as rodovias Belém-Brasília, Brasília-Rio, Brasília-Cuiabá, BrasíliaAcre, Brasília-Fortaleza e Brasília-Porto Alegre.” (Figura 16)
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Figura 16 – Medalha de reconhecimento internacional com a efígie de JK onde se lê:
“Presidente Juscelino Kubitschek criador de Brasília -1960”.

“Litoral e interior uniram-se no coração do território brasileiro, onde
nascem os grandes rios. E com Brasília, as grandes estradas do progresso
e da integração nacional.”(Figura 17)

Figura 17 – JK – Personalidade inesquecível na história do Brasil: O tempo o
julga e a história lhe faz justiça.
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A TIVIDADES I NTELECTUAIS
“A diferença que existe entre o homem pensante e o homem vulgar, entre o
filósofo e o comum, é que ambos ignoram tudo; porém o primeiro é capaz de
indagar os mistérios da vida em busca da verdade.”
Julio G. García Morejón, chanceler e fundador da
Universidade Ibero-Americana.

Juscelino não foi um poeta ou um romancista, mas sim, um erudito,
um homem de ciência e um dos maiores estadistas da nossa era. Seus
discursos mostravam sua cultura e seus conhecimentos de literatura,
que vinham desde os tempos que estudava no Seminário de Diamantina.

Biblioteca particular não médica
Sua excepcional biblioteca particular, conservada no Memorial de
Brasília, é constituída por coleções completas de Laudelino Freire,
Gilberto Freire, Daphne du Maurier, Monteiro Lobato, Maurice Leblanc,
Emile Zola, Magali, Privert, Thibaudet, Voltaire, Montaigne, Gautier,
Lamartine, Molière, La Fontaine, Steinberg, Dupré, Churchil, Maurois,
Humboldt, Trevelyam, Plutarco, Maughan, Paul de Kruif, Victor Hugo,
Mahatma Gandhi, C. Bronté, Paleólogo, Menotti Del Picchia, Walter Scott,
Anatole France, Longfellow, Kippling, Daudet, Malory, Carlyle, Durant,
Nietzsche, S. Zweig, Wilde, Shakespeare, E. Alan Poe, A. Dumas,
Thackeray, H.G. Wells, A. Forel, Dostoiewsky, Schopenhauer, Diderot, S.
Maugham, Balzac, George Sand, Garret, Leonel da Franca, Pandiá
Calógeras, J. Lins do Rego, Rocha Pombo, Graciliano Ramos, Camões, A.
Herculano, Castro Alves, Eduardo Friero, Fagundes Varela, Gonçalves
Dias, Suzana Flag, Maupassant, Roquete Pinto, Eça de Queiroz, Pedro
Calmon, Macedo Soares, Euclides da Cunha, Armando Salles, Milton
Campos, Bilac Pinto, Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, João Lúcio, Lima
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Júnior, Agripino Grieco, Machado de Assis, C. Castelo Branco, João Dornas
Filho, Setúbal, Taunay, Humberto de Campos, José de Alencar, Jorge
Amado, Ciro dos Anjos, Érico Veríssimo, Rebouças, Vianna Moog, E.G.
Mata Machado, Cervantes e muitos outros.

Academia Mineira de Letras
Juscelino Kubitschek de Oliveira era dotado de grande inteligência
e farta cultura humanística. Em 1971, começou a trabalhar na revista
“Manchete” escrevendo resenhas, a convite do amigo Adolpho Block.
Atuou proficuamente no campo literário onde deixou monografias,
publicações de artigos médicos e literários em revistas e jornais, além de
seus livros.
Sua dedicação à arte literária ficou demonstrada nos livros de
memórias que publicou e que retratam sua vida, suas lutas, seus anseios
e suas desilusões. Aí estão, para a posteridade: Meu Caminho Para
Brasília, obra maior de memórias em três volumes, a saber: A Experiência
da Humildade (1.º volume); A Escalada Política (2.º volume) e 50 Anos
em 5 (3.º volume); A Marcha do Amanhecer e Por que Construí Brasília.
Com esses predicados, Juscelino almejou a imortalidade literária.
No dia 20 de junho de 1974, Juscelino Kubitschek candidatou-se à
cadeira de número 34 da Academia Mineira de Letras, sucedendo Nilo
Aparecido Pinto, Noraldino Lima e Joaquim Mendes de Oliveira e tendo
como Patrono Thomaz Antônio Gonzaga. Nessa memorável sessão, foi
eleito, sem concorrentes, por unanimidade de votos dos acadêmicos
presentes. O consenso de todos os votantes aquilatava bem o valor
intelectual do postulante às distinções acadêmicas.
Sua posse aconteceu no dia 3 de maio de 1975, em sessão solene
realizada no auditório da Associação Médica de Minas Gerais, completamente tomado pelos amigos do novel acadêmico. O novo imortal foi saudado pelo acadêmico cardeal Carlos Carmello de Vasconcellos Motta.
Com a posse, Juscelino ombreava-se, até então, com inesquecíveis
personalidades literárias daquela tradicional casa de letras, tais como
Agripa de Vasconcelos, Edmundo Frieiro, Belmiro Braga, Djalma Andrade,
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Carlos Góes, Lúcio dos Santos, Alberto Deodato, João Franzen de Lima,
Mário Mattos, Abgar Renault, Cândido Martins de Oliveira, Hilton Rocha,
Cyro dos Anjos, Sylvio Miraglia, Milton Campos, Pedro Aleixo, Manoel
Casassanta, Edgard Matta Machado, entre muitos outros.
Juscelino só não galgou uma vaga no escrutínio de 23 de outubro
de 1975 na Academia Brasileira de Letras por razões políticas, oriundas
dos opositores pertencentes à ditadura militar vigente. Depois de uma
conturbada e suspeita eleição, perdeu por apenas um voto para Bernardo
Ellis, ex-militante do PCB. Essa foi a primeira e única derrota eleitoral
de sua vida. Em contrapartida, foi eleito, aos 18 de junho de 1976, o
“Intelectual do Ano de 1975” pela União Brasileira de Escritores, valendolhe o troféu Juca Pato.
Em 24 de junho de 1976, a Academia Mineira de Letras congratulou-se, oficialmente, com Juscelino Kubitschek, por haver sido laureado
como “O Intelectual do Ano de 1975” pela União Brasileira de Escritores, e ter conquistado o prêmio “Juca Pato”, pelos seus trabalhos literários (Figura 1). Foi a valorização de sua obra, cujo mérito já havia sido
julgado pelos acadêmicos mineiros e que, com esse reconhecimento nacional, alcançava todos os rincões da nação. (Figura 2)

Figura 1 – Juscelino recebendo o prêmio Juca Pato na Academia
Mineira de Letras
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Figura 2 – Juscelino Kubitschek como reconhecido intelectual.

Patrono na Academia Cristã de Letras
A Academia Cristã de Letras, fundada aos 14 de abril de 1967, na
cidade de São Paulo, consignou indelevelmente o seu reconhecimento
aos méritos literários de Juscelino Kubitschek de Oliveira, concedendolhe a honra de ser o patrono da cadeira 33, cujos insignes ocupantes
obedecem à seguinte genealogia: Pedro Brasil Bandecchi (fundador),
Demócrito de Castro e Silva (antecessor) e Guido Arturo Palomba (titular).
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O BRAS L ITERÁRIAS DE J USCELINO
K UBITSCHEK DE O LIVEIRA
“Um escritor é essencialmente um homem que não se resigna à solidão.
Cada um de nós é um deserto.”
François Mauriac (1885-1970), escritor francês.

Este capítulo encerra, com breves comentários, as principais obras
literárias publicadas de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Elas evidenciam
seu viço como escritor.

A Marcha do Amanhecer
São Paulo – 1962, 236 páginas – Bestseller.
Nessa obra, Juscelino apresenta uma rebuscada análise ideológica
de seu governo, sua defesa ardente da confiança que depositava no
progresso pela democracia e na soberania pelo desenvolvimentismo
(Figura 1).

Figura 1
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Meu Caminho para Brasília – V
olume 1: A ExperiênVolume
cia da Humildade.
Rio de Janeiro, Bloch Editores – 1974, 376 páginas.
Proporciona um mergulho profundo nas lembranças de “Nonô”:
da infância pobre em Diamantina à nomeação para a prefeitura de Belo
Horizonte. Sua leitura traz subsídios imprescindíveis para se entender o
homem JK (Figura 2).

Figura 2
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Meu Caminho para Brasília – V
olume 2: A Escalada
Volume
Política.
Rio de Janeiro, Bloch Editores – 1976, 502 páginas.
Aqui encontram-se as peripécias do “prefeito furacão” à posse na
presidência da República. Trata-se de um relato detalhado e rico da trajetória de Juscelino Kubitschek como político em sua época (Figura 3).

Figura 3
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Meu Caminho para Brasília – V
olume 3: 50 Anos em 5.
Volume
Rio de Janeiro, Bloch Editores – 1978, 454 páginas.
Nesse volume há um registro pormenorizado da profícua e vibrante
gestão de Juscelino Kubitschek no comando da República: suas metas,
suas obras, suas lutas e dificuldades (Figura 4).

Figura 4

Porque Constr
uí Brasília
Construí
Rio de Janeiro, Bloch Editores – 1975, 370 páginas.
Nesse livro o leitor encontra tudo sobre a epopéia chamada Brasília,
com descrição pormenorizada e, por vezes, pitoresca da construção da
nova capital (Figura 5).

Figura 5
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J USCELINO

I DEÁRIO DE
K UBITSCHEK

DE

O LIVEIRA

“É preciso usar método bem diferente para ensinar: mostrem em poucas
palavras os grandes objetos de uma ciência, assinalem alguns exemplos
marcantes. Não se orgulhem de ensinar um grande número de coisas.
Excitem apenas a curiosidade. Contentem-se em abrir os espíritos.”
Anatole France (1844–1924), renomado escritor francês.

Além de sentenças e alguns pensamentos já inseridos no texto,
encontram-se, neste capítulo, outros que foram forjados pela têmpera
do conspícuo Juscelino Kubitschek de Oliveira (Figura 1).

Figura 1

211

Helio Begliomini

“Deixemos entregues ao esquecimento e ao juízo da história os que
não compreenderam e não amaram esta obra.”

“É inútil fechar os olhos à realidade. Se o fizermos, a realidade
abrirá nossas pálpebras e nos imporá a sua presença.”

“Nas tardes do planalto, os corpúsculos de fogo se confundem com as
tintas da aurora. Tudo se transforma em alvorada nesta cidade, que
se abre para o amanha...”

“Se acredito ou não, é outra história. O certo é que, no dia 21 de abril,
colocarei minha bagagem num automóvel e quem quiser que me
acompanhe.”

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O Congresso acaba de aprovar
o projeto para a construção de Brasília. Sabe por que o projeto foi
aprovado? Eles pensam que não vou conseguir executá-lo.”

“Um governo forte se faz perdoando.”

“Sacudi o Brasil de Norte a Sul; acordei o gigante. Como valeu a pena.”
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“Estou com uma sensação de que Brasília não é mais minha. Não é
como uma filha que se casa. É diferente. É pior.”

“Creio no triunfo do espírito que afirma e deseja a grandeza
nacional, no espírito que se opõe à negação, à descrença, ao
ressentimento estéril.”

“Não consigo guardar ódios no meu coração.”

“Sou conciliador por natureza.”

“Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se
transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço
os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo
esta alvorada, com fé inquebrantável e uma confiança sem limites
no seu grande destino.”

“Não me arrependo do que fiz, não me arrependo de ter levado em
consideração o interesse de preservar o nosso dia de amanhã – o
futuro da Pátria Brasileira.”
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“Não aceito o julgamento dos que agora me julgam; só aceito o
julgamento do povo, pois só nele reconheço o juiz de minhas ações.”

“Brasília é a manifestação inequívoca de fé na capacidade
realizadora dos brasileiros, triunfo de espírito pioneiro,
prova de confiança na grandeza deste país, ruptura
completa com a rotina e o compromisso.”

“Creio que apressar a marcha do Brasil, ativar o seu desenvolvimento é imperativo da defesa de nossa própria sobrevivência.”

“Creio que avançaremos cada vez mais para atingirmos nossa
independência econômica, produzindo sempre melhor, fundando a
nossa industrialização sobre as riquezas naturais que Deus colocou
em nosso território.”

“Creio na vitória final e inexorável do Brasil, como Nação.”

“Tudo se transforma em alvorada nesta cidade que se abre
para o amanhã”.
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“Creio na redenção de todo o País, na erradicação do
subdesenvolvimento que ainda infesta nosso território.”

“Escolhi Brasília como ponto alto do meu governo porque estou
convencido de que a nova capital representou um marco. Depois de
sua construção ninguém poderia duvidar de nossas indústrias ou da
capacidade do trabalho brasileiro. Brasília deixou atrás de si uma
nova era de autoconfiança e otimismo.”

“Meu sonho é viver e morrer em um país em liberdade.”

“Sei que nessas terras brasileiras as tiranias não duram; que somos
uma nação humana penetrada pelo espírito de justiça.”

“Mas não creio apenas no plano material que eu creio em nosso País.
Creio também na generosidade, no amor à liberdade, no natural
respeito à pessoa humana que distinguem a nossa alma coletiva, que
caracterizam a personalidade brasileira.”

“Creio em Brasília, e no que Brasília representa como símbolo, como
demonstração da vitalidade de um povo.”
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“A criação de Brasília, a interiorização do governo, foi um ato democrático
e irretratável de ocupação efetiva do nosso vazio território.”

“Sou visceralmente democrata. Para mim, a liberdade é algo
fundamental.”

“Ninguém pode ter outro interesse se não o de que se consolide o
regime de liberdade, sem o qual não há nação que possa qualificar-se
de civilizada.”
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C RONOLOGIA JK
“Na história da vida, se vem.
Na história da morte, se vai.
Entre as duas, alguém.
Fora delas, não mais.”
Helio Begliomini

Este capítulo visa mostrar de modo sucinto as principais datas e
fatos dos 73 aos da vida de Juscelino Kubitschek de Oliveira, desde o
seu nascimento em Diamantina até o seu falecimento na via Dutra, no
estado de São Paulo.Tem como fulcro a fonte de informações do Memorial JK (Figura 1) e o livro “Juscelino Prefeito 1940-1945”, da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte – Museu Histórico Abílio Barreto.

Figura 1
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1902 – 12 de setembro: nasce em Diamantina, Minas Gerais, filho do
lapidador, ex-delegado de polícia e caixeiro-viajante João César
de Oliveira e da professora primária Júlia Kubitschek.
1905 – 10 de janeiro: morre de tuberculose, aos 33 anos, João César de
Oliveira, pai de Juscelino.
1914 – Outubro: Juscelino ingressa no Seminário Diocesano, dos padres lazaristas. Única alternativa de continuidade dos estudos
secundários em Diamantina naquela época. Não foi fácil o acesso, pois se exigia do pretendente o compromisso de optar pelo
sacerdócio, o que ele recusava veementemente. Mas o reitor do
seminário acabou atendendo os pedidos de dona Júlia, e Juscelino foi admitido como interno no seminário, onde estudou três
anos sob rígida disciplina religiosa.
1914 – Novembro: morre o avô de Juscelino, Augusto Elias Kubitschek.
Filho do marceneiro de Trebon, na Boêmia, Jan Nepomuscky
Kubitschek – o João Alemão –, que chegara ao Brasil nos primeiros anos após a independência do país. Augusto Elias fora
vereador em Diamantina, no tempo em que seu irmão, João
Nepomuceno Kubitschek, ocupava a vice-posição do presidente
de Minas, Bias Fortes. Com a morte do irmão, em 1899, Augusto
Elias deixa a política, dedicando-se à agricultura e aos seus
livros. E é com o avô, leitor inveterado, que Juscelino aprende
também o gosto pela leitura.
1917 – Junho: completado o período escolar regulamentar, Juscelino deixa o seminário. Com o amigo de Bocaiúva, José Maria Alkmin,
Juscelino sonha prosseguir seus estudos, já acalentando o desejo
de tornar-se médico. Mas o desafio era grande; só em Belo Horizonte, Juiz de Fora ou Barbacena podia-se realizar os exames preparatórios para o curso superior. E sua família não tinha recursos.
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1919 – Agosto: em sua primeira viagem a Belo Horizonte, Juscelino,
aos 17 anos, presta concurso para telegrafista da Empresa de
Correios e Telégrafos, sendo aprovado em décimo nono lugar.
1919 – Dezembro: Juscelino presta concurso para o Ginásio Mineiro,
transferindo-se em seguida para Belo Horizonte.
1921 – 19 de maio: Juscelino é nomeado telegrafista-auxiliar dos correios, em Belo Horizonte, onde foi funcionário até 1928. Trabalhava à noite para poder estudar durante o dia.
1922 – Fevereiro: Juscelino ingressa na Faculdade de Medicina da
Universidade de Minas Gerais (UMG), hoje Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). Na faculdade, torna-se grande amigo
de Odilon Behrens e Pedro Nava.
1927 – 17 de dezembro: Juscelino forma-se em Medicina.
1928 – O jovem médico é nomeado professor assistente das cadeiras
de Clínica Cirúrgica e Física Médica da faculdade de Medicina
da Universidade de Minas Gerais e deixa o cargo de telegrafista.
Na Santa Casa e em seu consultório particular, ele inicia atendimentos clínicos.
1930 – De abril a outubro: viaja para a França onde, em maio, começa
o curso de especialização para cirurgiões urologistas. Depois
pela Europa visita também a Alemanha, Inglaterra, Itália, além
da Grécia e Oriente Médio.
1930 – Novembro: Juscelino chega ao Rio de Janeiro.
1931 – Março: ingressa como capitão-médico do Batalhão-Escola da Força
Pública de Minas Gerais, sendo responsável pelo Serviço de Urologia.
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1931 – Dezembro: casa-se com Sarah Gomes Lemos, filha do ex-deputado
Jaime Gomes e de Dona Luísa Negrão de Lima, no Rio de Janeiro.
Sarah era prima de Otacílio Negrão de Lima e cunhada de Gabriel
Passos. Tiveram duas filhas: Márcia e Maristela.
1932 – 9 de julho: é desencadeada a Revolução Constitucionalista. Em
16 de julho, como capitão-médico da Força Pública, Kubitschek
segue para o front da Revolução Constitucionalista na Serra da
Mantiqueira, na cidade de Passa Quatro, no Sul do Estado.
Nessa época, o jovem médico conhece o prefeito de Pará de
Minas, Benedito Valadares.
1933 – Dezembro: Benedito Valadares, nomeado interventor federal em
Minas Gerais, escolhe Juscelino Kubitschek para ser seu
secretário-executivo da Interventoria de Minas Gerais.
1934 – Abril: Juscelino integra a lista de candidatos à Assembléia
Nacional Constituinte do Partido Progressista (PP). A inclusão
na lista partidária significava na época a certeza da eleição, e
Juscelino assume a cadeira de deputado federal.
1937 – 10 de novembro: o Estado Novo extingue todos os mandatos
legislativos do país.
1938 – Dezembro: é promovido a tenente-coronel da Força Pública.
1940 – 16 de abril: Benedito Valadares nomeia Juscelino prefeito de
Belo Horizonte, que estava disposto, porém, a não deixar a
carreira médica.
1940 – Maio: o presidente Getúlio Vargas e o prefeito inauguram em
Belo Horizonte a avenida do Contorno. Além da conclusão da
avenida, pouco mais de um mês após assumir o cargo de
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prefeito, já imprimia um ritmo arrojado à sua gestão. As obras
se espalham por toda a cidade e Juscelino era chamado de
“prefeito furacão”.
1941 – Maio: o prefeito Juscelino cria o Museu Histórico de Belo
Horizonte, atual Museu Histórico Abílio Barreto.
1943 – Maio: acompanhado do presidente Getúlio Vargas, o prefeito
Juscelino inaugura o Conjunto Arquitetônico da Pampulha,
projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com intervenções do
paisagista Burle Marx, do pintor Cândido Portinari e do escultor
Alfredo Ceschiatti. À época, o conjunto incluía o Cassino, atual
Museu de Arte da Pampulha, a Igreja de São Francisco de Assis,
o Iate Tênis Clube e a Casa de Baile.
1945 – 29 de outubro: Juscelino deixa o cargo de prefeito; candidatase a deputado federal, sendo eleito como representante da
Assembléia Nacional Constituinte, pelo PSD mineiro.
1950 – 3 de outubro: elege-se governador de Minas Gerais.
1955 – Projetado como o maior nome nacional do pessedismo,
Kubitschek é lançado à Presidência da República: vence com
500.000 votos de vantagem sobre Juarez.
1956 – 31 de janeiro: Kubitschek é empossado na Presidência da República
para um mandato que se encerraria em 31 de janeiro de 1961.
1961 – 25 de agosto: renúncia do presidente Jânio Quadros. Kubitschek
defende a posse do vice-presidente João Goulart.
1961 – 3 de outubro: Kubitschek se elege senador por Goiás, obtendo
96% dos votos.
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1964 – Abril: vitoriosa a Revolução de 31 de março, que depôs o presidente Goulart. Kubitschek, como senador, vota no marechal Castelo Branco para presidente e em José Maria Alkmin para vice.
1964 – 8 de julho: seu mandato é cassado e seus direitos políticos
suspensos por dez anos.
1967 – 9 de abril: regressa definitivamente ao Brasil.
1974 – Fevereiro: candidata-se à cadeira nº 34 da Academia Mineira
de Letras para a qual se elege em junho.
1975 – Publica seu livro “Meu Caminho para Brasília”.
1975 – Agosto: candidata-se a uma cadeira na Academia Brasileira de
Letras, sendo derrotado por Bernardo Elis.
1976 – 22 de agosto: morre em acidente automobilístico, no quilômetro
165 da rodovia Presidente Dutra.
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M EMORIAL JK
“Com o memorial JK vejo concretizado o meu sonho. Juscelino está
definitivamente eternizado, perpetuando a sua imagem, a sua obra e o
seu idealismo político.”
Sarah Kubitschek

Sarah Kubitschek assim se expressou quando viu pela primeira
vez o projeto que perpetuaria a memória de seu marido, o grande brasileiro
construtor de Brasília: “Momento de grande emoção foi o dia em que
Niemeyer me mostrou a maquete do memorial JK, uma semana depois
de eu ter apresentado a ele minha idéia.” (Figuras 1 e 2)

Figura 1 – Perante o governador Aimé Lamison, do Distrito Federal, dona Sarah
Kubitschek assina a escritura do terreno para o Memorial JK, em Brasília.
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Figura 2 – JK abraça efusivamente seu assessor e amigo Affonso Heliodoro.
Era o controlador das Metas de JK. Comandou as obras de construção do
Memorial JK e foi seu primeiro diretor.

O Memorial JK está localizado em Brasília, na Praça do Cruzeiro,
um dos pontos mais altos da cidade, Capital da República (Figura 3).
Nesse local, no dia 3 de maio de 1957, antes mesmo da transferência da
Capital, foi celebrada a 1ª missa de Brasília, por Dom Carlos Carmelo de
Vasconcelos Mota, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Num altar de lona e
madeira, concebido para a solenidade pelo arquiteto Oscar Niemeyer,
realizava-se, como no dia 26 de abril do ano de 1500, em Porto Seguro,
um ato de profunda religiosidade, para marcar a presença de Deus e do
homem na solidão do Planalto Central.

Figura 3 – Memorial JK.
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Numa área de 25.000m2, o edifício do Memorial ocupa espaço
correspondente a 1/5 do seu total, o que empresta grandeza e magnitude
à obra. Os espelhos d’água, as rampas de acesso, o verde do gramado e
dos jardins que emolduram o edifício monumental, todo em mármore
branco, dão-lhe beleza plástica e dignidade condizentes com suas
finalidades. Um pedestal de concreto armado, medindo 28 metros de
altura, encimado por uma estrutura, também em concreto, sustém e
protege, como mão em forma de concha, a estátua do presidente Juscelino
que acena para a cidade que construiu. Esta estátua é obra de Honório
Peçanha – feita em bronze, mede 4,50 metros e pesa 1.500 quilos. À
entrada do Memorial, 4 espelhos d’água, em diferentes níveis,
cascateiam, dando-lhe extraordinária beleza e dimensão.
Um pequeno monumento de granito negro reproduz a lapidar frase
do Presidente Juscelino: “Tudo se transforma em alvorada nesta cidade
que se abre para o amanhã.”
Uma rampa suave dá acesso ao largo corredor, todo em granito
escuro, que conduz o visitante ao interior do Memorial. Três bandeiras,
hasteadas em mastro de ferro, tremulam acima do Memorial, emprestando-lhe conotação de permanente solenidade. São as bandeiras do
Brasil, do Distrito Federal e de Minas Gerais. De fora se vê o corpo baixo
e extenso do Memorial e a cúpula protetora da Câmara Mortuária.
A entrada principal, só usada nos dias de grandes solenidades,
situa-se lateralmente, dentro do túnel de acesso ao estacionamento. No
saguão desta entrada estão afixadas três placas: uma comemorativa da
inauguração do Memorial; outra da inauguração de Brasília e uma terceira, referente à posse do primeiro Governador e seu vice, eleitos pelo
voto direto no Distrito Federal, em 1990.
O projeto do Memorial JK é do arquiteto internacionalmente conhecido, Oscar Niemeyer, natural do Rio de Janeiro (1907) e residente
em Brasília. A estátua de Juscelino Kubitschek situada à frente do Memorial, como referido acima, é de autoria de Honório Peçanha, escultor
e professor, nascido no Rio de Janeiro em 1907. Os painéis da Recepção
e da Câmara Mortuária são de Athos Bulcão, pintor, desenhista e pro-
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fessor, igualmente natural do Rio de Janeiro (1918). O vitral que se encontra acima da urna funerária é de Marianne Peretti, natural de Paris
(1907) e residente em São Paulo desde 1953.
Seguem-se algumas palavras de Oscar Niemeyer a respeito do
monumento que idealizou ao grande estadista Kubitschek:
“De longe, a primeira coisa que surge é a figura de JK, suspensa
sobre a cidade que criou em pleno cerrado (Figura 4). Depois, o corpo
baixo e extenso do Memorial e a cúpula protetora da Câmara Mortuária.
Devagar, o visitante desce pela rampa que conduz ao hall inferior onde
ficam a administração, a biblioteca, a sala de metas, o balcão de informação, venda de livros, fotos, filmes, etc. Se ele veio de carro, o percurso é idêntico e, nesse mesmo hall, vai descer, seguindo o veículo
para o estacionamento. Pela escada de acesso, o visitante atinge o
Memorial propriamente dito e nele se detém, surpreso com o ambiente
de sombra inesperado.”

Figura 4 – Pedestal de 28 metros que suporta a estátua de Juscelino.
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“À esquerda fica a Câmara Mortuária. É um momento de pausa e
respeito que vai marcar sua visita. Um salão circular com 10 metros de
diâmetro, revestido com placa de granito, tem no centro o Túmulo do
ex-Presidente, que um belíssimo vitral de Marianne Peretti ressalta e
ilumina. Comovido, o visitante sai da Câmara Mortuária que um painel
de Athos Bulcão compõe externamente, penetrando nos setores destinados à memória de JK. São roupas, comendas e medalhas, fotos e correspondências, coisas acessórias que o acompanharam por toda a vida. É
a história de JK que diante dos visitantes se reconstitui. De sua meninice
em Diamantina ao desastre fatal que o levou para sempre.”
“Emocionado, o visitante retorna ao grande hall ou, se o programa do dia estabelece, segue para o auditório para assistir a uma conferência ou filme referente ao ex-Presidente. Um grande auditório. O piso
de tapete violeta e as poltronas mais claras repetindo as cores da Câmara Mortuária. O ambiente é climatizado e a iluminação indireta, permitindo destacar com refletores os pontos desejados. A visita terminou e o
visitante desce o hall de entrada. Já no exterior, ele se volta com certeza.
Quer ver de longe o Memorial, a figura de JK que, sorridente, dele parece
se despedir (Figura 5).”

Figura 5 – Estátua de Juscelino Kubitschek feita em bronze:
mede 4,50 metros e pesa 1.500 quilos.
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SER MÉDICO PARA
J USCELINO K UBITSCHEK DE O LIVEIRA
“Bem-aventurados os que vivem na glória de seus feitos, no ensino dos
discípulos, na seqüência dos continuadores. Que os moços saibam sempre
recordá-los com imperecível fidelidade.”
Carlos da Silva Lacaz (1915-2002), professor de microbiologia, imunologia e
doenças tropicais; humanista, historiador, escritor, pensador, conferencista,
administrador, diretor e ex-secretário municipal da saúde.

Segue-se abaixo não apenas um depoimento, mas sim, um verdadeiro testamento de Juscelino Kubitschek de Oliveira sobre como sempre considerou a sua vocação médica. Tem um sabor especial, pois foi
feito parcimoniosamente durante e após a sua participação como presidente da República e, portanto, há muito sem exercer o mister hipocrático.
Seu valor é inestimável dada a sinceridade e ardor de suas palavras,
associadas à fidelidade e ao amor que sempre imprimiu no exercício de
sua vocação (Figuras 1, 2, 3 e 4).

Figura 1 – Juscelino na graduação como médico, sua mais sublime vocação.
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Figura 2 – Juscelino como médico, no início de carreira.

Figura 3 – Juscelino, experiente cirurgião e primoroso urologista.

“Sempre afirmei minha fidelidade à profissão de médico. No
entanto, todas as aparências – e mais do que aparências – se acumulam
contra o que sou forçado a declarar a esse respeito. Que fidelidade é essa
que me deu o singular privilégio de ser o primeiro médico eleito, no Brasil,
para a Presidência da República? Que fidelidade é essa – podeis
perguntar-me – que levou um cirurgião a abandonar os deveres de uma
profissão que exerceu efetivamente durante anos, para tornar-se
administrador e político?”
“Tenho suficientes condições e motivos para me considerar fiel ao
sacerdócio médico. Apesar de haver assumido responsabilidades
definitivas fora dos deveres e trabalhos de minha profissão, posso dizer
que médico sou e serei até o fim dos meus dias. E, mais, que não foi
diverso, porém originariamente o mesmo, o impulso que de mim fez médico
e político.”
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“Animou-se, em ambas as carreiras, uma só aspiração um só desejo
– ser útil a meus semelhantes. Não terei conseguido servi-los como o
desejava; não terei sido um profissional invulgar; não terei sido um
homem de Estado capaz de grandes feitos e realizações – culpa outra
não cabe senão a minhas limitações, e jamais ao ardente desejo, que
sempre me acompanhou, de servir a espécie a que pertenço.”
“Médico ou político, no fundo há um objeto comum em atividades
aparentemente tão díspares – o de ajudar o ser humano em sua
peregrinação terrestre, na sua aventura, em seus poucos e atormentados
dias. Aprendemos em nossos trabalhos profissionais a analisar a fundo
e em extensão as tristezas, as misérias da condição humana. Vemos
muito de perto o sofrimento; tocamos em chagas, e muitas vezes nos é
dado conhecer as virtudes com que tantos dos nossos semelhantes
anônimos enfrentam as dores, suportam o que parece impossível suportar.
Vivemos continuamente na intimidade de verdadeiros dramas, e isso
nos impele a outros campos, em que seja urgente melhorar a vida às
outras criaturas.”
“Médico sou, e título nenhum reputo mais belo, mais dignificante.
Investi-me desse sacerdócio impelido pelo sentimento. Nada me custou
na vida tanto esforço como cursar a Faculdade de Medicina e formarme. Pertenci à estirpe dos estudantes sem mesada, dos que, durante o
curso, trabalham por necessidade.”
“Não me esqueço, porém, de que, como médico, principiei a exercer
a gratidão – uma graça divina – e a estendê-la – outra graça –, podendo
assim, sem quebra de humildade, sentir em mim uma presença de valia,
de significação, de utilidade, que justificam a pena e a alegria de viver.”
“Não me esqueço, por isso, de que foi como médico que caminhei
até além da fronteira particular para o horizonte sem fim dos serviços
que a Nação espera de cada um de seus filhos.”

231

Helio Begliomini

Figura 4 – Kubitschek – político consagrado, mas que sempre teve a certeza em
seu íntimo de ser Medicus in Aeternum.
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POSFÁCIO
Louvação à V
ocação Médica*
Vocação
Senhor!
São tantas e tão imensuráveis graças que tendes me dado
espontânea e imerecidamente...
que se ficasse ininterruptamente, dia e noite, agradecendo-vos,
não estaria à altura da devida retribuição.
A vida... única, misteriosa, irrepetível, graciosa e fecunda.
A saúde... esteio estrutural que ressalta a beleza da existência.
Os pais, irmãos, esposa e filhos... generosamente maravilhosos.
Os familiares e amigos... fraternos e verdadeiros tesouros.
O crescimento... imaculado de drogas e caminhos esconsos.
A educação e a cultura... que emancipam o intelecto e elevam o espírito.
O trabalho e a vontade de trabalhar... que dignificam o homem.
A admiração pela natureza... majestosa expressão de vossa grandeza.
A fé em vós, na Santa Igreja Católica e na riqueza da mensagem cristã...
que dão agradável sabor e acendrado sentido à vida.
Entretanto, Senhor!

* Esse texto foi inspirado e materializado em janeiro de 2005, no Condomínio Taba,
em Ubatuba (SP), por ocasião da conclusão do livro “Juscelino Kubitschek de Oliveira
– Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia”.
Será apenas uma oração? Uma prosa versejada ou versos proseados? Seja o que for,
trata-se do meu mais puro e sincero sentimento de gratidão e felicidade de ser
médico.
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Nesse momento, meu ser se volta todo a vós,
para render-vos graças de modo particular, mas, igualmente esfuziante,
pela incontida alegria de ser médico,
grande sonho da minha vida,
acalentado desde os meus tenros seis anos.
A medicina exercida como sacerdócio é, sem dúvida,
a mais linda e a mais nobre profissão humana,
somente aquém do ministério heróico dos vossos diletos filhos e filhas
consagrados, pois disponibilizam despojadamente, de corpo e alma,
a vossa salvação aos homens.
Contudo, Senhor!
Sempre tive a certeza de que o médico
que trata com respeito e amor ao próximo,
indiscutivelmente seu irmão perante vós,
co-participa da vossa obra de redenção
transcendendo o tempo,
ainda que de modo pequeno, tácito e imperfeito.
Que pena que já estão bem longe
os seis anos que tive de diuturno embasamento acadêmico
da bimilenar arte de Hipócrates...
Quantas saudades!
Infelizmente, já se passaram vinte e seis anos de exultante exercício
profissional...
Ah!, Senhor!
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Se nova chance me fosse oferecida,
recomeçaria tudo outra vez,
pois tudo tem sido apaixonadamente fabuloso,
apesar das incompreensões, sacrifícios, desconsiderações e
acidentes de percurso.
E eu tenho tido inacreditavelmente o inefável gáudio desse privilégio –
Ser Médico!
Inaudita gratidão, Senhor!

Helio Begliomini
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“Ut in omnibus glorificetur Deus”.
Para que em tudo Deus seja glorificado.
Regra de São Bento, 480-543.

Helio Begliomini nasceu em 21 de março de 1955 na cidade de
São Paulo. É filho de Alfio Begliomini e Olga Begliomini. Tem dois irmãos mais novos, Pedro e Silvana. É casado com Aida Lúcia Pullin Dal
Sasso Begliomini e tem três filhos: Enrico, Bruno e Giovanna. Cursou o
primeiro e segundo grau, respectivamente, no Ginásio Santa Gema (Irmãs Passionistas) e Instituto Estadual Albino César. Graduou-se médico
em 1978, na Faculdade de Medicina de Jundiaí (SP), e exerce sua profissão desde essa época na cidade de São Paulo.
Como aluno, foi monitor das seguintes disciplinas: Fisiologia (março 1975 a junho 1977), Clínica Médica (março 1976 a julho 1977) e
Urologia (março a junho de 1978). Ainda na condição de acadêmico, foi
um dos dois fundadores da Revista Científica “Perspectivas Médicas”,
órgão oficial daquela Instituição de Ensino. Em 1976 ocupou o cargo de
vice-diretor (vice-editor) e no ano seguinte de diretor (editor), respectivamente como quarto e quintoanista.
De 1979 a 1982, especializou-se em Urologia no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo – Francisco Morato de Oliveira
(HSPE-FMO), cumprindo um ano em Cirurgia Geral e dois em Urologia.
Após a conclusão, serviu como oficial o Exército Brasileiro, designado
para o Hospital Geral de São Paulo e obtendo a patente de 1.º Tenente
Médico.
Realizou programa de pós-graduação durante 2,5 anos no Serviço
de Urologia do Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina (Universidade Federal de São Paulo-Unifesp), apresentando a tese “Contri239
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buição ao Estudo dos Tumores do Testículo”, que lhe conferiu o título de
Mestre em Urologia no ano de 1984.
No início de 1986, cumpriu estágio profissional e cultural na Austrália, obtido por concurso através de bolsa de estudos da Rotary
Foundation. Foi o único médico dos cinco profissionais brasileiros selecionados que integrou o Group Study Exange naquela ocasião.
Helio Begliomini é membro de 40 entidades, das quais destacamse: Sociedade Brasileira de Urologia, Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
Associação Paulista de Medicina, Academia de Medicina de São Paulo,
International College of Surgeons, International Society of Urologic
Endoscopy, Confederación Americana de Urología, International Society
for Impotence Research, Associação Brasileira para o Estudo da Impotência Sexual, Societé Internationale D’Urologie, Sindicato dos Médicos
do Estado de São Paulo, Sociedade Brasileira de História da Medicina
(sócio fundador), União Brasileira Contra as Doenças Venéreas, Associação Brasileira de Educação Médica, Associação Médica do Instituto de
Assistência do Hospital do Servidor Público Estadual, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Sociedade Brasileira de Sexualidade
Humana, Associação Brasileira dos Docentes de Ética Médica, Sociedade
Médica Ítalo-Brasileira, Sociedade Brasileira de Reprodução Humana,
Sociedade Brasileira de Educação e Integração, Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina de Jundiaí (sócio fundador), Centro de
Estudos de Urologia do Hospital do Servidor Público do Estado de São
Paulo (membro fundador), Sociedade Brasileira de Estudos Municipalistas
e Rotary Clube de São Paulo – Tremembé. Desde 2002 é membro emérito
da Academia de Medicina de São Paulo.
Foi condecorado vinte e três vezes pelas seguintes entidades: Colégio Brasileiro de Cirurgiões (1986), Academia de Medicina de São Paulo
(1986 e 1995), Academia Brasileira de Médicos Escritores (1989, 1997,
2001 e 2003), Sociedade Brasileira de Estudos Municipalistas (1992 e
1996), Sociedade Brasileira de Educação e Integração (1992), Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores – Nacional (duas vezes em 1994; 2001;
2002; 2003 e 2004), Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regio-
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nal de São Paulo (três vezes em 1995 e 1996), Associação Paulista de
Medicina (duas vezes em 1998) e Academia Cristã de Letras (2000).
Como profissional, Helio Begliomini recebeu os seguintes prêmios:
Jornal Brasileiro de Medicina – 1.º lugar em 1986 com o trabalho “Avaliação do Material Promocional Farmacêutico Fornecido à Classe Médica”;
Academia de Medicina de São Paulo – Menções Honrosas em 1988 e 1995;
Associação Paulista de Medicina – Prêmio Felipe Baeta Neves (Urologia)
em 1994, com o trabalho “Avaliação Metabólica de 190 Pacientes com
Litíase Urinária”; Associação Paulista de Medicina – Prêmio José Almeida
Camargo (Cultura Geral) em 1995, 1996, 1998 e 2003, respectivamente,
com os seguintes trabalhos: “Contribuição à História da Endoscopia
Urológica”, “Tributo ao Saber Urológico. Origem e Trajetória”, “Contribuição à História da Sociedade Brasileira de Urologia” e “Juscelino
Kubitschek de Oliveira: Médico, Literato e Presidente da República. O
Urologista – Cidadão Mais Famoso do Mundo!”; Associação Paulista de
Medicina – Honra ao Mérito pela contribuição prestada ao engrandecimento da urologia paulista em 1997; Prêmio Nacional de Casos Clínicos
OMNIC da Eurofarma em 2000, recebendo duas estadias em Buenos Aires
– Argentina com o trabalho “Carcinoma In Situ Multifocal do Pênis”.
De 1982 a 1988 prestou serviços de Assessor Médico a três Indústrias Farmacêuticas Multinacionais, contribuindo para o estudo de setenta e cinco produtos novos. Foi co-editor do Boletim Científico da Associação Brasileira de Médicos Assessores da Indústria Farmacêutica
(1984-1986). Foi membro do Conselho Assessor Científico do Jornal de
Medicina Diagnóstica (agosto 1986 a março 1987). É assistente por concurso do Serviço de Urologia do Hospital do Servidor Público do Estado
de São Paulo desde 1986, sendo responsável pelo grupo de Litíase
Urinária e Endourologia.
Helio Begliomini é diretor clínico, desde 1988, do Instituto de Medicina Humanae Vitae – Imuvi. Entre os vários hospitais em que já atuou
ou tem atuado mais amiúde, encontram-se: Hospital 9 de Julho, Hospital Santa Catarina, Hospital Dom Silvério Gomes Pimenta (São CamiloSantana), Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Hospital e Maternidade
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Voluntários, Hospital e Maternidade São José, Hospital Bandeirantes,
Hospital Santa Paula e Hospital Presidente. Colaborou como médico com
o Abrigo de Velhinhos Frederico Ozanan (1987-1995) e tem colaborado,
desde 2000, com a Fundação Gol de Letra, ambas instituições beneficentes localizadas na Zona Norte da cidade de São Paulo.
Desde acadêmico, tem se atualizado em mais de 400 encontros
profissionais distribuídos entre Cursos, Jornadas, Fóruns, Simpósios e
Congressos.
Helio Begliomini publicou mais de cento e noventa trabalhos científicos em revistas especializadas; dezenas de capítulos de livros, assim
como mais de duzentos artigos literários em diversos periódicos relacionados à medicina e mesmo fora dela. Elaborou mais de setenta Comentários Editoriais concernentes a artigos científicos. Apresentou, desde a
época de acadêmico de medicina, mais de cem trabalhos em Congressos
Médicos regionais e nacionais, classificados como Temas Livres, Pôsteres
e Videotapes. Participou em mais de oitenta Mesas Redondas. Teve seu
nome como referência em mais de seiscentas citações médico-científicas
e literoculturais.
Seus serviços prestados à Urologia estão assim sumariados: 2.º
secretário da Sociedade Brasileira de Urologia – Secção São Paulo-SBUSP (março de 1988 a março de 1990); 2.º secretário do Departamento de
Urologia da Associação Paulista de Medicina-APM (novembro de 1989 a
novembro de 1991); membro do Corpo Editorial da Secção de Resumos
Comentados de Artigos Internacionais do Jornal Brasileiro de Urologia –
Órgão Oficial da Sociedade Brasileira de Urologia (de outubro de 1990 a
dezembro de 1997); 3.º secretário da Sociedade Brasileira de Urologia
Nacional (outubro de 1991 a outubro de 1993); urologista-perito convocado pelo Saúde Bradesco (abril de 1992); urologista-perito convocado
pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo por indicação da SBU-SP (abril de 1992 e abril de 1999); membro do Comitê Editorial do Boletim da Urologia – Órgão Oficial da SBU-Nacional (setembro
de 1992 a dezembro de 1993 e de janeiro de 1998 a outubro de 1999);
2.º secretário da Comissão Executiva do XXIV Congresso Brasileiro de
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Urologia (outubro de 1991 a outubro de 1993); membro da Câmara Técnica de Urologia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (de dezembro de 1994 a dezembro de 1996 e novamente de janeiro de 1999 a dezembro de 2003); revisor de artigos urológicos para a
revista da Associação Médica Brasileira (1995); membro do Conselho
Editorial da revista Urologia Contemporânea, órgão oficial do Departamento de Urologia da APM até 2002 e, após esse ano, da SBU-Nacional
(julho de 1995 a dezembro de 2003); editor-associado da revista Urologia
Contemporânea (1999); membro do corpo de revisores de artigos do Jornal Brasileiro de Urologia (de janeiro de 1995 a dezembro de 1998);
editor do Boletim de Informações Urológicas – Órgão Oficial da SBU-SP
(janeiro de 1996 a dezembro de 1997); membro do Conselho Editorial da
revista Próstata News (de maio de 1996 a setembro de 1998); delegado
suplente da Sociedade Brasileira de Urologia: Secção São Paulo (junho
de 1996 a dezembro de 1997); membro do Corpo Editorial do Jornal
Brasileiro de Urovídeo – Órgão oficial da SBU-Nacional (de janeiro de
1998 a novembro de 1999); presidente da Comissão de Ética Médica e
Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Urologia (de outubro de
1997 a outubro de 1999; de maio a julho de 2003 – interino – e de
outubro de 2003 a outubro de 2005); membro da Comissão de Ética
Médica e Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Urologia (novembro de 1999 a outubro de 2003); membro do Consulting Editors do
Brazilian Journal of Urology (janeiro de 2000 a setembro de 2002); editor-associado do Boletim da Urologia (outubro de 2001 a outubro de
2005); coordenador da secção cultural do Boletim de Informações
Urológicas (janeiro de 2002 a dezembro de 2003); Presidente da Comissão Eleitoral da Sociedade de Urologia para Eleições de 2005, correspondentes ao período administrativo 2008-2009; membro do Conselho
Científico da revista eletrônica Urologia Virtual – Urovirt da Unicamp,
desde janeiro de 2002.
* * *
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Do ponto de vista literário, seu nome artístico se confunde com seu
nome próprio. Tem publicado artigos em diversos periódicos nacionais,
interessando-se mais pelo gênero prosa; nas modalidades crônicas, ensaios e cartas.
Helio Begliomini ganhou o 2.º lugar na I Jornada Paulista MédicoLiterária na categoria crônica com o trabalho “Irmãos de guerra” (27 a
29 de setembro de 1991 – Jundiaí – SP).
Na II Jornada Paulista Médico-Literária (28 a 30 de maio de 1993
– Bragança – SP), ganhou os seguintes prêmios: “Litíase urinária. Passado, presente e futuro” (1.º lugar – categoria ensaio), “Brevidade” (1.º
lugar – categoria hai-kai), “Quando” (3.º lugar – categoria poesia versos
livres) e “Sonia, até breve” (2.º lugar – categoria memória).
No XV Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores –
Sobrames (18 a 20 de maio de 1994 – São Paulo – SP) recebeu os seguintes prêmios: “Um anjinho que veio do céu” (2.º lugar – categoria memória), “Desafio” (3.º lugar – categoria limerick) e “Sem fim” (menção honrosa – categoria hai-kai).
No Concurso da Abrames, em 18 de novembro de 1995, ganhou os
seguintes prêmios: “Cada um tem seus problemas” (2.º lugar – categoria
crônica), “Última morada” (2.º lugar – categoria poema), “Destino irônico” (menção honrosa – categoria conto), “Transitoriedade” (menção honrosa – categoria poema).
Na III Jornada Paulista Médico-Literária (24 a 26 de novembro de
1995 – Santos/SP), recebeu os seguintes prêmios: “Contribuição ao resgate da história da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames)
(2.º lugar – categoria memória), “Transitoriedade” (2.º lugar – categoria
versos livres), “A medicina na urologia, através e além do progresso”
(2.º lugar – categoria ensaio), “A medicina da estatística” (menção honrosa – categoria crônica).
No Concurso da Abrames, em 22 de novembro de 1996, ganhou o
3.º lugar na categoria poema com o trabalho “Mendigo”.
No Concurso da Abrames, em 21 de novembro de 1997, ganhou o
1.º lugar na categoria poema com o trabalho “Evanescência”.
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No Concurso de Poesia da Associação Paulista de Medicina, em
maio de 1998, conquistou o 2.º lugar na categoria limerick (“Diálogo em
gerações”; “Real”; “Amor e paixão”) e 2.º lugar na categoria hai-kai (“Natureza 1, 2 e 3”).
No Concurso da Abrames, em 20 de novembro de 1998 recebeu
menção honrosa com a poesia “Senescência” e o 2.º lugar na categoria
crônica, com o trabalho “Entre duas vidas”.
No I Encontro Mineiro de Médicos Escritores, ocorrido de 28 a 31
julho de 1999, recebeu menção honrosa na modalidade crônica com o
trabalho: “O produto, a propaganda e o médico propagandista”.
No Concurso da Abrames, em 26 de novembro de 1999, conquistou o 2.º lugar na modalidade conto com o trabalho “Feliz reencontro”; o
1.° lugar na modalidade crônica com o trabalho “A arte literária e os
médicos escritores no contexto brasileiro” e menção honrosa na modalidade poesia com o trabalho “Feitiço de mulher”.
No XVIII Congresso da Sobrames Nacional (maio de 2000), recebeu menção honrosa com a crônica “A próstata, a ciência, a semântica e
o marketing”, bem como menção honrosa com as poesias em pôsteres
“Mulher”, “Rotae vitae” e “Pêndulo da vida”.
No concurso da Abrames, em 24 de novembro de 2000, recebeu
menção honrosa com a poesia “Mulher” e o prêmio especial com mérito
com o ensaio “Religião e Ciência: Incompatíveis?”
No concurso da Abrames, em 23 de novembro de 2001, recebeu
os seguintes prêmios: “O teatro, a arte e os atores” (3.º lugar – categoria crônica); “Se” (2.º lugar – categoria poesia) e “Contribuição à história da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores” (2.º lugar – categoria ensaio).
No XIX Congresso da Sobrames nacional (maio de 2002) recebeu o primeiro lugar com a crônica “Médicos Escritores Mineiros do
Século XIX”.
Helio Begliomini é sócio-fundador da Sobrames-SP, tendo exercido
vários cargos, dos quais destacam-se: vice-presidente (1988-1990 e 19901992) e presidente (1992-1994). Foi secretário-geral da Sobrames Nacional (1994-1996) e presidente (1998-2000).
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No Concurso da Abrames de 28 de novembro de 2003, recebeu o
1.º lugar com a poesia “Se Eu Não Puder”e Menção Especial com o ensaio “Epicédio a Carlos da Silva Lacaz”.
No X Prêmio Nacional de Literatura de 18 de outubro de 2003,
promovido pela Associação Bahiana de Medicina, recebeu o 2.º lugar
com a poesia “Se Eu Não Puder”.
Participou da 18ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo em
2004. Nesse mesmo ano, seu livro “Contraponto”(2002) recebeu o prêmio Clio de História – 27.ª edição da Academia Paulistana da História.
No XI Concurso Literário Nacional da Associação Bahiana de Medicina ocorrido em 6/11/2004, recebeu a 2.ª menção honrosa para o gênero ensaio com o trabalho “O Néctar de Baco e Dionísio”.
No concurso da Abrames em 20 de novembro de 2004, recebeu os
seguintes prêmios: “O Néctar de Baco e Dionísio” (1.° lugar – categoria
ensaio); “Na Linha do Horizonte” (menção honrosa em poesia); “Poetar”
(menção especial em poesia) e “O Centenário Instituto Butantã” (menção honrosa em crônica).
Em 2005 foi agraciado com a publicação de seu nome na renomada
enciclopédia “Who’s Who in the World”.
Helio Begliomini é membro titular-fundador da Academia Brasileira de Médicos Escritores (Abrames), ocupando desde 1989 a cadeira
n.º 33, tendo escolhido para patrono o dr. Edgard Roquette Pinto. É membro da União de Médicos Escritores e Artistas Lusófonos (Umeal) desde
a sua fundação, em 1993. Em 1998 tornou-se sócio-fundador da Liga
Sul-Americana de Médicos Escritores (Lisame). Em 24 de junho de 1999
foi eleito para ocupar a vaga da cadeira n.º 10 da Academia Cristã de
Letras, cuja patronesse é Marie Barbe Antoinette Rutgeerts Van
Langendonck. Tomou posse, a 23/3/2000, em solenidade realizada no
salão nobre do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
Vem exercendo o cargo de 1º tesoureiro nos biênios 2002-2003 e 20042005. É membro da União Brasileira de Escritores desde 2005.
Helio Begliomini foi membro do Corpo Editorial do Jornal Gaúcho de
Poesia e Prosa, de novembro de 1998 a agosto de 1999. É autor de um
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capítulo do livro “Solidariedade com os Enfermos” de Leo Pessini (1988).
Prefaciou o livro “Memórias de Vasco da Gama” de Flerts Nebó (1995).
Prefaciou e posfaciou o livro “O Encontro” de Flerts Nebó (1998). Prefaciou
a antologia “Médicos Contam Contos” da editora gaúcha Ediame (1999).
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