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Dr. Santos Pereira: vocação para servir
Dr. José dos Santos Perei-

ra Filho, ou simplesmente Dr. 
Santos Pereira, como é mais 
conhecido, sempre foi um 
líder da classe médica. Fez 
parte da fundação do Cremeb 
em 1958 e foi conselheiro 
por quatro gestões, chegando 
a ser vice-presidente do ór-
gão entre 1968 e 1973, ten-
do o Professor Álvaro Rubim 
de Pinho como presidente. 
Também dirigiu a Associa-
ção Bahiana de Medicina, o 
Sindicato dos Médicos no Es-
tado da Bahia e a Associação 
Médica Brasileira, além de 
outros órgãos representati-
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vos de sua especialidade. 
Na UFBA, foi professor por 34 anos, tendo participado da 

formação de milhares de médicos. Hoje, o médico de CRE-
MEB181, aos 84 anos de idade, ainda trabalha no mesmo 
consultório, no Bairro do Canela, em Salvador, desde 1968. 
Por sinal, sua sala é um túnel do tempo que conta a história 
da medicina na Bahia através de seus documentos e de suas 
memórias. Através de um depoimento honesto, Dr. Santos Pe-
reira divide com os leitores de Vida & Ética ensinamentos 
éticos adquiridos ao longo de 60 anos de profissão e aspectos 
pessoais de sua vida.

O que o motivou a ser médico?
Estudei medicina inspirado em meu pai, que também era 

médico. A medicina é o meu grande amor! Eu fico alegre em 
ainda poder ajudar de alguma forma, recebo antigos pacientes 
que aparecem para conferir, se informar. Mas já não opero 
mais há 14 anos. A precisão das mãos não é mais a mesma. 
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O médico deve conter a vaidade e 
saber quando parar, pois ao invés 
de ser um curador, passa a ser um 
elemento nocivo aos pacientes.

Como era o estudante 
Santos Pereira?

Estava sempre muito ocupado. 
Não ia a festas, namorei pouco, 
o que é uma lástima! (risos) Não 
digo que perdi tempo, pois apren-
di muito. O exercício da profissão 
médica exige muito trabalho e 
respeito ao próximo. Ingressei na 
Faculdade de Medicina no ano de 
1945 e me formei no período nor-
mal, em 1950. Durante o curso, fiz 
parte da equipe do Prof. Jorge Va-
lente, que era urologista, e assim 
escolhi essa especialidade.

Onde trabalhou ao se 
formar?

Em 1952 fui trabalhar no Hos-
pital Aristides Maltez. Lá coloquei 
em prática as técnicas cirúrgicas 
aprendidas por mim. Ao longo 
dos dez anos que trabalhei neste 
hospital, operei 632 doentes com 
câncer. Foi a melhor fase da mi-
nha vida profissional. Nesta época, 
fiz parte da Liga Baiana Contra o 
Câncer. Hoje a Liga Baiana carece 
de recursos para atender aos do-
entes, mas continua cumprindo a 
sua tarefa.

De que maneira os 
médicos encararam a criação 
dos Conselhos?

Inicialmente, a classe pensou 

que seria uma manobra do go-
verno para interferir na profissão, 
mas não era. Os Conselhos de Me-
dicina foram criados pela necessi-
dade de se estimular o aprimora-
mento técnico e, sobretudo, moral. 
O primeiro presidente foi Dr. João 
Falcão Fontes Torres, uma ines-
quecível figura de competência e 
honradez. Eu fiz parte do Conselho 
durante longos períodos e procurei 
cumprir o meu dever como conse-
lheiro. Hoje, o Conselho está nas 
mãos de Dr. Jorge Cerqueira, uma 
pessoa de primeira categoria e que 
chegou à presidência por dignida-
de e merecimento. 

Como se deu seu 
envolvimento com os 
interesses da classe?

Em paralelo à minha ativida-
de como urologista, sempre estive 
a serviço da minha classe. Minha 
vocação foi “servir”. Hoje, aos 84 
anos, tenho a alegria de ter par-
ticipado da direção, como presi-
dente ou vice-presidente, de todos 
os órgãos profissionais de que fiz 
parte. Digo isso sem vaidade. Sem-
pre me dediquei, pois acredito que 
os médicos devem se organizar. Se 
o médico é competente e ético, é o 
paciente que é beneficiado.

Como foi ensinar na 
Faculdade de Medicina 
da Bahia por mais de três 
décadas?

Depois de trabalhar no Aris-
tides Maltez, fui convidado pelo 

Prof. Jorge Valente para trabalhar 
no Hospital das Clínicas, em 1962. 
Sinceramente, a universidade não 
foi grande estímulo para mim. Ha-
via muita política e competição e 
eu queria que meus métodos fos-
sem sempre limpos. Coordenei por 
muito tempo a disciplina de Uro-
logia. Só deixei a universidade em 
1996, quando completei 70 anos e 
atingi o limite de idade para ser 
professor. Entretanto, era uma 
chance de ser um exemplo aos 
futuros profissionais. Sempre es-
timulei a leitura, o progresso dos 
jovens e o exercício técnico e ético 
da Medicina.

O senhor tem algum 
recado para dar aos médicos 
que estão iniciando a 
carreira?

O trabalho, o estudo e a ética. 
Esses três valores são indispensá-
veis para o êxito profissional. O 
médico não deve ser um ganhador 
de dinheiro. Ele tem que ter a ale-
gria de aliviar o sofrimento alheio. 
Naturalmente, ele tem que sobre-
viver, mas não pode fazer isso com 
a cobrança de honorários abusivos 
e sem um substrato científico, sem 
ler, sem estudar, sem se atualizar. 
A população em geral não tem 
poder aquisitivo para pagar o ato 
médico de forma que ele seja con-
venientemente remunerado. Esse 
foi mais um ensinamento do meu 
pai, que viveu a sua vida sem a 
preocupação exclusiva de armaze-
nar recursos. 


