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Eram 5:30 do dia 11 de fevereiro de 2020 quando minha 

amiga Professora Sue Sun da Escola Paulista de 

Medicina da Universidade Federal de São Paulo me 

mandou uma mensagem pedindo para ligar para ela 

quando acordasse. 

Preocupado, temendo notícias graves, não tardei por 

retornar a chamada e receber a sentença imemorial que 

a todos assombra – a morte. 

Cumprira sua jornada entre nós um dos maiores 

tocólogos e Catedráticos de Obstetrícia do Brasil, 

Professor Luiz Camano, aos 87 anos, em plena e 

fecunda lucidez! 

Conheci o Professor Camano em 2003, quando ele e o 

Professor Eduardo de Souza (um de seus preferiti) 

vieram ao Rio de Janeiro, a convite do Professor 

Rezende-Pai, dar um curso de fórcipe na 33ª Enfermaria 

(Maternidade) da Santa Casa da Misericórdia do Rio de 

Janeiro. No bojo do concurso para Professor Titular da 

UERJ, em que o Professor Montenegro era candidato, e 

tocurgia era ponto da prova prática, todos ganhamos 

com aquele excelente curso ministrado, em petit comité, com o cream de la cream da 

Obstetrícia nacional – citarei apenas os nomes sentados à primeira fileira: Rezende Pai, Paulo 

Belfort, Carlos Montenegro, Osvaldo Coura e Rezende-Filho... 

Passaram-se alguns anos quando eu volto a me encontrar com o Professor Camano, em 2005, 

na Escola Paulista de Medicina, onde eu me candidatara ao Mestrado em Obstetrícia. 

Circunstâncias outras impediram que isso se consumasse, mas o Professor Camano sempre 

esteve presente em minha vida: foi banca desde o meu Mestrado em 2007 até minha livre 

docência em 2016. 

Mas foi a partir de 2013 que ficamos especialmente próximos, dado seu mais profundo afeto 

por uma amiga em comum, justamente a Professora Sue Sun, que me dera sua notícia fatal. 

Professora Sue Sun, demais querida por todos os colegas de São Paulo, compartilhou o afeto 

deles comigo – que privilégio. 

Foram então inúmeras reuniões, jantares, encontros e ocasiões, sempre festivas, em que o 

Professor Camano dividia sua sabedoria cristalina. Quantas lições! 

Não havia tabus, todos os assuntos eram permitidos, notadamente os mais espinhosos: 

concursos, bancas, mestres e discípulos... 



Dos aforismos salomônicos jamais me esquecerei:  

“O Professor tem que saber fazer, fazer e ensinar a fazer!” 

“Não existe assunto esgotado, existe pesquisador cansado!” 

“Quem sabe tem o poder da síntese!” 

“Um Professor Titular não pode conhecer apenas a árvore – ele precisa conhecer a floresta 

inteira!” 

“A função de um coordenador das mesas nos congressos é semelhante a de um sutiã: ele deve 

levantar os caídos e conter os impetuosos!” 

Agora imaginem isso misturado com humor, calor e amor – isso era o Professor Camano: uma 

efervescência de afeto, cultura e savoir-faire. 

Com uma gentilhomeria peculiar e inconfundível era aclamado por todos os docentes do 

Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, mesmo após sua aposentadoria, 

e antes mesmo de alcançar a emerência. Lembro-me de todas as reuniões científicas da 

Paulista que eu participei, a palavra final era sempre dada a ele, ritual que o Professor Moron 

e a Professora Rosiane Mattar, que os sucederam à Cátedra, sempre mantiveram. 

Teve uma vida próspera! Um consultório elegante, onde sempre foi acompanhado por seu fiel 

escudeiro, Professor Abes Amed. Sua esposa Ana Carolina deu-lhe suas três amadas filhas – 

todas Ana: Cristina, Cláudia e Paula. Mas deixou órfãos bem mais do que elas... 

Inconsoláveis estão os Professores de Obstetrícia da Escola: Moron, Rosiane, Mary, David, 

Nardozza, Edward, Cristina, Guilherme, Alan, Lilian, Jorge, Nivaldo, Roseli, Rufino, Silvia, 

Eduardo, Júlio, Nelson, Victor, Evelyn e a minha mui estimada Sue! 

Já maduro, encontrou uma nova companheira que lhe remoçou – a sua Leonor, que ao seu 

lado ficou até o momento derradeiro. 

Adoecido no ano passado, trouxe-nos preocupação. Ainda convalescente, tivemos 2 reuniões 

por Skype: uma em novembro para discutir um projeto de Mestrado em Doença Trofoblástica 

Gestacional de uma aluna da Professora Sue Sun e outra em dezembro para discutir 

pormenores do capítulo de Diagnóstico de Gravidez que ele ajudou a escrever para a próxima 

edição do Rezendão, a ser lançada nesse ano. Isso com ele ainda internado no Einstein! Que 

vitalidade! Quanta lucidez!! Que perda... 

Havia muito o que ainda dizer sobre o Professor Camano! Mas como todo Professor de escol, 

encantado e encantador, o Dr. Camano ascendeu às estrelas – onde fará par com o Professor 

Domingos Deláscio e o Professor Álvaro Guimarães Filho, que lhe precederam à Cátedra 

Obstétrica da gloriosa Escola Paulista de Medicina – Tra-Ca-Tra! Foi ali que ele nasceu para a 

Medicina. Lá mesmo ele nos deu seu último adeus... 

Que seus discípulos tenham a ventura de manter florescido o fértil campo obstétrico que 

vicejou o nosso querido Professor Camano e sua plêiade estelar de assistentes! Como 

guerreiros obstinados que são nossos amigos paulistas da Escola, ora desolada, possam 

suplantar o luto em prol da luta – a de continuar sendo uma referência nacional para a Arte 

dos Partos e o cuidado integral do binômio materno-perinatal!  

Professor Camano viverá para sempre na Escola! A Paulista torna imortal o Professor 

Camano!!! 

 

"De armas vencidas e almas vencedoras, mal saía São Paulo de um desastre heroico que o 

deveria abater se fosse fraco, mas que só o exaltou porque é forte, já na sua terra – terra 

ainda morna dos corpos que se esfriavam sobre ela, eijando-a, lançava-se há pouco mais de 

três anos uma semente milagrosa, a da Escola Paulista de Medicina" 
Guilherme de Almeida 

Poeta orador da solenidade de inauguração da pedra fundamental 

do Hospital São Paulo, sede do ensino da Escola Paulista de Medicina 

30/09/1936 


