DISCURSO DA POSSE NA ACADEMIA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DO BRASIL
São Paulo, 09 de junho de 2017
Prezado Presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil Prof. Dr. Lauro
Domingos Moretto.
Minhas saudações aos demais membros da Academia Nacional de Farmácia e as autoridades
aqui presentes.
Saudações especiais aos novos membros, Dr.Dirceu Barbano e Dr. Walker Magalhães
Lahmann que hoje conclamam comigo esta nova jornada.
Senhoras e senhores.
Não sei como expressar, não consigo imaginar a responsabilidade desta outorga, mas posso
dizer a vocês o quão feliz estou, não só pelo fato de ser introduzida ao reconhecimento da
classe dos profissionais farmacêuticos , mas também por ser a continuadora do patrono o
Acadêmico Oscar de Morais D’utra e Silva.
Dr.Oscar nascido em Sorocaba, no Estado de São Paulo em 1889, teve uma passagem rápida
pelo Colégio São Luiz , em Itú, retornando à capital paulista onde concluiu o ginásio , o
doutor Oscar graduou-se em Farmácia e Medicina , na cidade do Rio de Janeiro, ainda
estudante do terceiro ano de medicina , foi convidado por Osvaldo Cruz para ir trabalhar
no Instituto Biomanguinhos, como estagiário no serviço de Anatomia Patológica e auxiliava
também doutor Gaspar , nos estudos clínicos de observação dos doentes de patologia
tropicais , tendo entre esses casos os de leishmaniose. Depois de 1913 formado em
Medicina foi contratado para fazer parte do corpo técnico do Instituto Biomanguinhos.,hoje
Fundação Osvaldo Cruz
Na área associativa pertenceu a vários órgãos representativos das classes, Farmacêutica e
Médica , das quais podemos citar: Associação Brasileira de Farmacêuticos do Rio de
Janeiro; Sociedade de Farmácia e Química de São Paulo; Associação Paranaense de
Farmacêuticos de Curitiba .
Como cientista do Instituto Osvaldo Cruz , realizou com sucesso várias pesquisas que
tiveram posterior publicações , na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi professor
livre docente das cadeiras de Anatomia Patológica e de Anatomia Microscópica .
Ingressou na Academia Nacional de Farmácia no ano de 1939, como membro titular ,
tendo exercido o cargo de Presidente da Instituição Dr. Oscar foi patrono da cadeira de
número 39 da Academia Nacional de Farmácia.
Em 13 de Abril de 2017 fui comunicada pelo presidente da Academia Nacional de Farmácia
Dr. Lauro Domingos Moretto, que havia sido indicada para esta academia e também que
ocuparia a cadeira 39 do patrono Acad. Oscar de Morais D’utra e Silva
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Seria possível eu ter alguma característica com o Dr. Oscar o qual me faria merecedora da
sucessão?Mas ao estudar a vida deste sanitarista, cientista e farmacêutico pude lembrar-me
Que a minha trajetória profissional se iniciou de uma maneira muito semelhante ao do Dr.
Oscar, também fui estagiária na Seção de Fisiopatologia ,com dra. Linda Nahas e depois de
formada em farmácia entrei oficialmente por concurso no instituto Butantan , uma
instituição com os mesmos objetivos do Instituto Biomanguinhos, ambos tem como uma
de suas missões , elevar os padrões de saúde pública atuando na área de inovação em
saúde e biotecnologia oferecendo produtos para prevenir , diagnosticar e tratar doenças, e
cujas linhas de pesquisa, desenvolvimento tecnológicos estão voltadas para a saúde pública
.
Para alcançar os objetivos e inspirações profissionais , realizar os meus sonhos ,tive
mestres , mentores , apoio de muitos profissionais e da familia
Durante a minha permanência no Instituto Butantan ,participei de todas as etapas de
otimização e melhoria na produção de imunobiológicos , como diretora da divisão de
desenvolvimento tecnológico e produção, coordenando todos os projetos do instituto no
programa nacional de autossuficiência do Ministério da saúde
O desenvolvimento realizado e em andamento inclui o domínio de um numero ímpar de
rotas tecnológicas, que criaram competências profissionais de produção e desenvolvimento.
Que permitiu e permitirá prever um rítimo cada vez maior de novas tecnologias para os
atuais e futuros produtos
Meus agradecimentos vão para os diretores do Instituto, diretores de serviço e chefes de
seções pelo apoio e confiança depositados além de ensinamentos ,e a todos funcionários
que estiveram ao meu lado, lutando para que pudéssemos cumprir as metas , sem este
espirito de equipe com certeza não teríamos alcançado o sucesso. Aos mestres e mentores
presentes hoje aqui e a aqueles que não puderam estar presentes , ou porque foram
impedidos ou porque chegou a hora de partir, com vocês aprendi muito e sem vocês não
compartilharia deste momento .A vocês o meu muito obrigada por estarem ao meu lado
Após a aposentadoria , continuo as atividades como consultora, tendo como projeto atuais
e futuros, continuar colaborando para a saúde pública , para tornar o país autossuficiente
em produtos que contribuam para diminuir a mortalidade e possibilitar a população ter
acesso a todos os medicamentos de alto valor agregado produzindo no Brasil. A esses novos
parceiros e amigos ,agradeço a presença
Meus filhos Cristina e Marcelo vocês são minha vida. Tudo na minha vida seria muito mais
difícil sem voces, graças a voces eu sempre, mas sempre lutarei, mesmo que um dia quando
a idade chegar e venha perder as minhas forças, eu estarei sempre ao lado de vocês. Ao meu
genro pelo carinho e apoio e ao meu neto Lucas por existir e alegrar nossa vida
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Aos meus Pais sempre dediquei as minhas conquistas. Gostaria muito da presença para mais
uma vez deixá-los orgulhosos. A você Pai eu dedico toda a minha sabedoria, pois sei que não
é minha, mas que você me ensinou a conquistá-la. Aos meus irmãos obrigada pelo apoio e
por estarem sempre ao meu lado nos bons e maus momentos
A família Higashi da qual tenho a honra de pertencer após o matrimonio, obrigada pelo
carinho , estimulo e principalmente pelos ensinamentos da cultura japonesa e espirito de
luta que veio somar aos da família Gondo
Ao meu marido Yoichi, muito obrigada por todos esses anos de companheirismo, dedicação
e principalmente de apoio dado a minha vida profissional qualquer outra coisa que eu
agradeça ou que fale é muito pouco, então hoje decidi dedicar a você esta medalha e este
título ,obrigada e um beijo
Prezados Membros da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, conquistei muita coisa
na minha vida, contribuí um pouco para humanidade, me dedico à ciência e a pesquisa,e
realizei alguns sonhos, tenho apoio dos meus amigos, da minha família , mas ainda tenho
sonhos. Então neste momento só posso dizer uma coisa a voces: muito obrigado por junto
comigo acreditar no meu sonho.
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