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DDs. Presidente e Presidente Emérito da Academia de Ciências 
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Acadêmicos e autoridades ou seus representantes aqui presentes e Sr. 

Mestre de Cerimônia 

 

Caríssimos Familiares, colegas de trabalho, alunos, ex-alunos, amigos, e 

demais presentes que me brindam com sua presença virtual 

 

 

Inicialmente, gostaria de elevar meu pensamento a Deus e expressar em 

palavras o quão eu sou grata à Ele pela vida, saúde, família, amigos, trabalho  

e, sobretudo,  pela alegria de estar aqui nesse momento compartilhando com 

todos vocês, mesmo que virtualmente, a dádiva desta homenagem que tanto 

me honra e faz feliz.  

 

Recebi este honroso convite da parte do nosso Presidente da Academia Dr. 

Acácio Alves de Souza Lima Filho, bem como de seu Presidente Emérito Dr. 

Lauro Domingos Moreto e do Acadêmico Dr. Prof. Gérson Antônio Pianetti, 

responsável por nossa indicação. Aproveito para agradecer-lhes imensamente 

pela acolhida nesta conceituada Academia, quase centenária, que cuida da 

cultura farmacêutica sob os mais diversos ângulos, contribuindo 

substancialmente para o seu desenvolvimento no Brasil, agregando 

profissionais da área farmacêutica e afins, nacionais e internacionais. São 

homens e mulheres com os ideais voltados para a Ciência, ensino e prestação 

de serviços altamente relevantes com foco na saúde e bem estar da 

população. 



 

Estendo meus cumprimentos à Profa. Magali Benjamim de Araújo da 

Universidade Federal de Alfenas e à Profa. Marta de Lana da Universidade 

Federal de Ouro Preto, com a qual compartilho uma grande amizade e 

experiências que remontam há várias décadas. A partir de agora teremos  mais 

um laço nos unindo, contando também com a simpática presença auspiciosa 

da Profa. Magali Benjamim de Araújo, que hoje se junta a nós nesta Instituição 

somando esforços na viabilização de ideias em prol do crescimento da 

profissão farmacêutica. 

 

Na oportunidade, eu tenho a honra de passar a ocupar a Cadeira de número 

78, da Secção de Farmacologia, tendo como PATRONO ABELARDO 

CESÁRIO DE FARIA ALVIM. Natural da cidade de Ubá, Minas Gerais, o Dr. 

Abelardo graduou-se em Farmácia na Escola de Farmácia de Ouro Preto. 

Prestou relevantes serviços no “Laboratório Chimico Pharmaceutico Militar”, 

cumprindo com devotamento seus deveres. Em 1923, graduou-se também em 

Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Trabalhou  no Serviço 

de Saúde do Exército, com muita dedicação, muito zelo, grande competência e 

particular honestidade funcional. Retirado da vida militar, não cessou as suas 

atividades, exerceu então clínica médica particular, porém limitada às pessoas 

de suas relações de amizades e aos indigentes. O Coronel Alvim era detentor 

de muitas medalhas e veio a sucumbir tragicamente em  1947. 

 

Dando início a essas breves palavras, em 1973, me ingressei na UFMG como 

aluna do curso de Farmácia e Bioquímica. Mas o doce período da Faculdade 

passou e chegou a responsabilidade da vida profissional ao final de 1976.  

Com muito entusiasmo e motivação, iniciei minha vida profissional, quando 

simultaneamente, tive o grande privilégio de me pós-graduar, em nível de 

mestrado também pela UFMG, sob a orientação do querido e ilustre Prof. 

Edward Félix Silva. A partir daí surge o interesse e profundo amor pela 

docência e pesquisa, cujo início se deu em 1979, perdurando até os dias 

atuais. 

 



Tenho a dizer que nestas 4 (quatro) décadas de trabalho acadêmico na UFMG, 

sempre  me considerei uma pessoa altamente privilegiada pela oportunidade 

de ter contribuído, um pouquinho que seja, para a formação profissional de 

numerosos alunos que escolheram a nobre profissão farmacêutica e que se 

destacam nos mais diversos rincões do país, como também no exterior.  

 

Coloquei em tudo que fiz uma grande dose de entusiasmo e, por que não dizer, 

paixão. Em contrapartida, tive a felicidade de angariar vitórias e 

reconhecimento por parte dos alunos, colegas, da comunidade universitária e 

agora do seleto grupo que compõe a Academia de Ciências Farmacêuticas do 

Brasil. Talvez a paixão pelo que faço tenha sido o grande diferencial  e, a 

homenagem que ora  recebo da Academia, abre espaço para a continuidade 

de atividades que ainda posso realizar com qualidade e motivação, em um 

ambiente que acredito ser extremamente produtivo e amistoso. 

Ao longo de minha trajetória na Faculdade de Farmácia da UFMG, me dediquei 

ao ensino da fascinante disciplina de Hematologia, ao mesmo tempo em que 

sempre busquei ressaltar o papel das Análises Clínicas e Toxicológicas no 

contexto da Saúde, cuja ferramenta se tornou ao longo do tempo 

imprescindível para a Clínica Médica seja para fazer um diagnóstico, 

prognóstico, para monitorar um tratamento ou verificar a eficácia deste, ou 

mesmo para prevenir doenças ou testar novas drogas... Devemos ressaltar 

também o advento da medicina de precisão ou personalizada possibilitado pelo 

estudo das “Ômicas”, cujos resultados interpretados por profissionais 

competentes permitirão tratamentos individualizados e, portanto, com mais 

sucesso. E nos cabe ressaltar que o Laboratório clínico é peça fundamental 

para a introdução desta nova era voltada à melhoria da Saúde.  Além do mais, 

a expansão das atribuições clínicas do farmacêutico, visando o cuidado à 

Saúde, exige ampliação de conhecimentos relacionados à fisiopatologia de 

doenças e avaliação de exames laboratoriais como instrumento para 

individualização da Farmacoterapia. 

Ao revisitar a história recente da prodigiosa profissão farmacêutica, notamos 

que esta evoluiu imensamente. Encontramos colegas atuando em diferentes e 



importantes linhas de trabalho: na produção e controle da qualidade de 

medicamentos alopáticos ou homeopáticos, fitoterápicos, na produção e 

controle da qualidade de alimentos, na dispensação de medicamentos, na 

Farmácia clínica, na Indústria de kits, nos órgãos regulatórios, na pesquisa 

básica e clínica,  no estabelecimento de políticas públicas,  nos laboratórios de 

Análises Clínicas e Toxicológicas públicos e privados, além de numerosos 

serviços altamente especializados e, certamente, nas Universidades públicas e 

particulares  fazendo Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração 

universitárias, nicho no qual sempre tive o maior orgulho e honra de pertencer. 

Hoje, ao ingressar na nobre Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, 

tenho a dizer que considerando minha formação técnico-científica e como 

docente vinculada às Análises Clínicas, acredito que poderemos colaborar 

com a criação de uma plataforma multidisciplinar visando a educação 

permanente e transformadora de profissionais farmacêuticos, com foco na 

importância do laboratório clínico nas práticas diárias de profissionais da 

Assistência Farmacêutica, com inclusão de temas  que aperfeiçoarão a 

formação do  profissional  voltado ao monitoramento da farmacoterapia, por 

meio de exames laboratoriais como instrumento para individualização desta 

terapia. Neste contexto, é fácil compreender que o uso de medicamentos e 

suas consequências, nem sempre as desejáveis, é indissociável do suporte 

do laboratório clínico.   

No plano da pesquisa, o estudo e aplicação da técnica de Geração de 

trombina, ferramenta para investigações de distúrbios hemostáticos, poderá 

ser irradiada para outros centros possibilitando seu uso com diferentes 

propósitos na pesquisa básica e aplicada. 

 

Agradecimentos  

Reportando-me agora à minha pauta de agradecimentos, existe uma palavra 

mágica que define todo o meu sentimento do momento e de uma vida inteira: a 

palavra de ordem é GRATIDÃO E GRATIDÃO a tudo e a todos e, sobretudo à 

Deus. Inicio a mesma reiterando meus mais sinceros agradecimentos aos 



ilustres  acadêmicos Dr.Acácio Alves de Souza Lima Filho, Dr. Lauro Domingos 

Moretto e o Prof. Dr. Gérson Antônio Pianetti pela aprovação do meu nome 

para ingresso à esta nobre Academia e ao Acadêmico Dr.Henry Suzuki e à Sra. 

Raquel Toledo pela condução do processo que culminou na bela homenagem 

e honraria à minha pessoa que ora recebo. Não poderia deixar de ressaltar 

também as lindas palavras proferidas pelo Prof. Dr. Pianetti dirigidas à mim 

neste momento tão especial. Aproveito também para augurar que todos os 

planos e estratégias de desenvolvimento e melhoria da Academia de Ciências 

Farmacêuticas do Brasil sejam abençoados por Deus e, portanto, coroados de 

sucesso. Honrarei esta distinção e esta Casa servindo à Educação e à Ciência.  

 

Quanto às Instituições que fizeram parte da minha formação profissional e da 

minha vida, registro os meus mais sinceros agradecimentos a UFMG por ter 

me acolhido em 1973 como aluna do curso de Farmácia, depois como aluna de 

PG e, posteriormente, como docente de seu quadro permanente e, atualmente 

como voluntária, e também me proporcionando grandes oportunidades de 

aprendizado no exterior, como nas Universidades de Paris-Sud (França, 1986), 

Southampton (Inglaterra, 1991-1995) e Maastricht (Holanda, 2013). Nestas três 

grandes Universidades, tive oportunidade de realizar uma visita técnica, de 

cursar meu Doutorado e, posteriormente, Pós-Doutorado, respectivamente. 

Sou muito grata aos meus supervisores e orientadores no exterior, 

particularmente ao Dr. François Drupt, Dr. John Francis, Dr. Stephen Karran e 

Dr. Tilman Hackeng). Tive a grata satisfação de presenciar o crescimento 

fabuloso não só da UFMG mas, em particular, da Faculdade de Farmácia e, me 

sinto profundamente orgulhosa e honrada de fazer parte deste contexto. 

 

Não poderia deixar de registrar também meus mais efusivos agradecimentos à 

UFSJ, particularmente ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas desta Universidade, pela amável acolhida como Professora 

Visitante, onde prestei  serviços durante dois anos inesquecíveis, onde também 

aprendi muito e deixei queridos amigos. 

 

Devo mencionar também que o papel dos órgãos fomentadores de pesquisa, 

como CNPq, FINEP e CAPES em âmbito nacional e, FAPEMIG em âmbito 



estadual, foi decisivo para que conseguíssemos atingir nossos propósitos. A 

estes órgãos, também expresso minha gratidão, não apenas por minha 

formação pós-graduada no país, como também no exterior. Os recursos 

financeiros e as bolsas recebidas em todos os níveis, foram essenciais para a 

realização de numerosos projetos de pesquisa e formação científica de alunos 

orientados por mim, durante praticamente três décadas. 

Devo registrar que, como docente do Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas (ACT), sempre recebi apoio incondicional de todos os chefes de 

Departamento, diretores e demais colegas. Aproveito o ensejo para agradecer 

o nosso atual chefe de Departamento, Professor Vicente de Paulo Coelho 

Peixoto Toledo; bem como a nossa atual Diretora, Professora Leiliane Coelho 

André e, na pessoa deles, expresso os mais sinceros agradecimentos a todos 

os chefes e diretores anteriores.  

 

Para ser justa, devo agradecer a todos os colegas de trabalho, sejam docentes 

ou dedicados funcionários, pois tudo que fiz não foi sozinha, foi um trabalho 

coletivo contando com o somatório de conhecimentos e expertise de cada um, 

principalmente dos colegas e amigos da Disciplina de Hematologia Clínica, a 

querida Profa. Luci Maria Sant’Ana Dusse e o saudoso Prof. Lauro Mello Vieira, 

não me esquecendo dos novos Professores Ana Paula Lucas Mota e Adriano 

de Paula Sabino, bem como daqueles que me proporcionaram as primeiras 

lições nesta fascinante área de conhecimentos, os saudosos Professores 

César Lignani e Maria Belkys Sarmento Silva.  

 

Como não poderia deixar de ser, enfatizo o meu agradecimento aos meus 

sempre queridos alunos e ex-alunos, particularmente aqueles de Pós-

graduação e de Pós-doutorado, sem citar nomes para não ser injusta, além dos 

inúmeros de Graduação, todos principais atores do processo ensino-pesquisa, 

sem os quais esta homenagem certamente não estaria acontecendo. Agradeço 

a todos pelo eterno incentivo à busca de novos conhecimentos.  

 

Muito obrigada também a todos vocês que hoje já não se encontram mais nas 

dependências físicas das Instituições por onde passei, ou indo mais longe, não 



estão mais entre os mortais...mas que ainda estão muito vivos na memória e 

no coração... 

 

Considero que a minha história na UFMG é permeada de conquistas e vitórias, 

talvez facilitadas por um constante sentimento de muita honra e  privilégio de 

fazer parte de seu corpo docente. 

 

Reportando-me à família, nosso bem maior, na década de 40, as famílias 

Carvalho e Cardoso, residentes na cidade de Campo Belo, no sul de Minas, se 

uniam por meio do enlace matrimonial de seus filhos, os jovens Donato e 

Aleyna. Iniciava-se assim uma nova família, da qual sou a mais jovem de uma 

sequência de 5 (cinco) filhos. Tenho por eles o maior apreço, como também, 

sinto o maior orgulho de ter nascido desta família, que sempre me ensinou, 

principalmente com exemplos, honestidade, justiça e generosidade.   

 

Quando cheguei a Belo Horizonte, há quase 50 anos, fui acolhida por meu 

irmão Roberto e sua esposa Terezinha e, posteriormente, meus primos Alda, 

Rui e Geraldo que, à época, também eram estudantes. Todos têm minha 

eterna gratidão. 

 

Mas o tempo passou e quantas amizades maravilhosas fui angariando ao longo 

do tempo... como o meu cotidiano de aluna de Graduação da Faculdade de 

Farmácia ficou bem mais “colorido” com as colegas e irmãs do  coração, 

algumas das quais presentes aqui de forma virtual...depois veio a vida 

profissional, sempre com muito entusiasmo e motivação, quando eu tive o 

grande privilégio de fazer tantas outras boas amizades no ambiente acadêmico 

dentre colegas de trabalho, docentes, funcionários e alunos.   

 

No plano familiar, enquanto trabalhava, a família ia aumentando com a 

chegada de 10 sobrinhos maravilhosos que hoje me dão adoráveis sobrinhos 

netos. Aos meus demais queridos familiares, alguns aqui presentes 

virtualmente, incluindo irmãos, sobrinhos, cunhados, primos, o meu muito 

obrigada por todo o apoio, ajuda e carinho de sempre. Vocês me dão o que é 

mais importante nesta vida: amor, o que é a base de tudo. Portanto, 



compartilho essa alegria e essa homenagem com vocês também, meus 

queridos familiares. 

 

Finalmente,  a minha gratidão ao meu marido  pelo amor incondicional e por ter 

trazido para mim uma outra família pela qual tenho também grande afeição: 

meus enteados Elizabeth e Rodrigo, além de toda família Wanner. Obrigada a 

todos os agregados que fazem parte da minha família, as crianças que me 

trazem tanta alegria e a todos que direta ou indiretamente, contribuíram para a 

minha trajetória  e que Deus os abençoe sempre.  

 

Aos demais presentes virtuais, recebam também os meus cumprimentos por 

estarem compartilhando comigo essa ocasião tão importante, cheia de júbilo e 

emoções.  

 

Àqueles que já partiram para a eternidade como meus queridos pais, irmão, 

cunhados, tios, primos, sogro e sogra, amigos, colegas de trabalho, minha 

eterna saudade com meus agradecimentos por tão boas lembranças que 

também carregarei para a eternidade. 

Obrigada, sobretudo a Deus mais uma vez, por ter me permitido fazer parte do 

sistema de Educação deste país que é, indubitavelmente, a maior e inequívoca 

fonte de liberdade e igualdade do ser humano. Obrigada à Academia de 

Ciências Farmacêuticas do Brasil por me conceder esta grande honra que 

levarei vida afora trabalhando com afinco para o engrandecimento da profissão 

farmacêutica. Honrarei esta distinção e esta Casa servindo à Educação e à 

Ciência. 

MUITO OBRIGADA A TODOS PELA SUA PRESENÇA VIRTUAL!!! 

PROFESSORA DRA. MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO. 

BELO HORIZONTE, 10 DE JUNHO DE 2021. 


