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PREÂMBULO
Ao longo dos anos, escrevi alguns artigos, no jornal Ceará Médico,
da Associação Médica Cearense (ex-Centro Médico Cearense); alguns
para o jornal Os Girões, editado pelo valoroso Luís de Sousa Girão (o
Luisinho do Sousa); e outros, para revistas médicas do Hospital de
Messejana Doutor Carlos Alberto Studart Gomes e Hospital Geral
Doutor César Cals, onde trabalhei e, neste último, ainda labuto. Na
Academia Cearense de Medicina, diante do que foi conclamado pela
sua Diretoria, no sentido de se fazer o registro sobre a história de cada
especialidade médica, publiquei, em 2008, um livro sob o título de
Clinica Médica no Ceará – passado e presente. Meu ânimo, para os
escritos, então, se aquietou.
Sucede que fizemos – Valtina e eu –algumas viagens. Na escolha
dos lugares e datas para viajarmos, consideramos, primeiramente,
o (s) lugar (res) que sabíamos ou imaginávamos interessante (s); a
conveniência da época, em relação a clima e outros aspectos importantes
e a possibilidade de se obter, na mesma viagem, o benefício adicional, o
de poder participar de um evento científico da nossa área profissional.
Para tanto, a escolha, em geral, era feita, com cerca de um ano de
antecedência e o roteiro, estudado e avaliado após consulta a fontes
confiáveis, incluindo o suporte de uma agência de turismo.
Não negamos que a viagem e as referidas circunstâncias
relacionadas, sempre nos despertaram entusiasmo, até mesmo depois
da volta, ao rever fotos e recordar locais, fatos e outros dados agradáveis
do passeio. Foi, assim, que me senti, novamente, estimulado para
dissertar sobre tais coisas, resultando na publicação da tríade: A LESTE
DO ATLÂNTICO, a propósito de lugares e viagens; NA AMÉRICA, de
outros idiomas; e NO CEARÁ E NALGUNS OUTROS BRASÍS.
Fiquei, todavia, devendo algo, mais consistente, na parte médica
e assim levei ao papel REFLEXÕES DEONTOLÓGICAS, a propósito de
vivências clínicas, em que, a partir da minha lida profissional, assisti
de situações ou atos, procurei fazer algumas ponderações, dirigidas
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principalmente a médicos jovens ou granduandos de Medicina. Este
trabalho tem a promessa de ser publicado pela Universidade Estadual
do Ceará, a qual disporá da quase totalidade dos exemplares, para
distribuição aos seus alunos de graduação, ficando uma parte para
médicos recém-formados.
Nesta oportunidade, passo para o papel relatos de algumas das
situações, lugares e pessoas, relativas à minha existência. O motivo foi o
de acionar a minha memória evocativa, procurando curtir as lembranças
do que foi prazenteiro ou, mesmo que, se árduo ou doído - me propicie
a afável sensação de não ter deixado os anos passarem em vão.
Continuamos tecendo a nossa história, sonhando e germinando
a esperança.

José Eduilton Girão
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PREFÁCIO
O chargista e escritor Millôr Fernandes, numa de suas crônicas
semanais em revista de ampla circulação nacional, lá pelos idos de 2007,
fazia ao leitor a seguinte pergunta: “Você já leu um livro que seja tão
bom quanto a orelha [ou prefácio] diz que ele é?”. Sim, incontáveis
vezes - responderíamos nós. O livro de reminiscências de José Eduilton
Girão – Respingos de Lembrança – é um exemplo irrefutável em favor
da nossa assertiva. É verdade que o Preâmbulo do próprio Autor, de per
se, dispensaria essas desbotadas palavras de apresentação.
José Eduilton Girão é um dos mais representativos cultores
da Ciência de Hipócrates no Ceará, em qualquer tempo. Dir-se-ia
um vocacionado para a Medicina Clínica, notadamente nas áreas da
Pneumologia, Geriatria e Infectologia Hospitalar. Afastado de suas
funções públicas por tempo de serviço e idade cronológica, continua
plenamente atuante em seu consultório privado e participando
ativamente, como convidado, de palestras, congressos, mesas-redondas,
debates e comissões relevantes nas especialidades em que sempre
pontificou, com a sua sapiência, tirocínio, acessibilidade; predicados
que o fizeram conquistar o respeito e a confiança de seus pares e da
legião de seus devotados clientes. Pertence, merecidamente, a inúmeras
entidades médicas e científicas locais, nacionais e do exterior, dentre as
quais destacaríamos a Academia Cearense de Medicina e o American
College of Physicians (USA).
Detentor de personalidade afável e serena, testemunhamos
em mais de uma ocasião o exemplar esculápio José Eduilton Girão
participar de junta médica, ocasião em que externava suas opiniões com
muita segurança e experiência sobre a provável moléstia do paciente
examinado, traçando, em seguida, conduta terapêutica pormenorizada,
a qual era aceita integralmente pelos colegas, sem que a mesma sofresse
uma só retificação ou achega. Jamais vislumbramos nele qualquer
laivo de vaidade, exibicionismo ou presunção. Seu caráter ímpar,
disponibilidade, prática profissional e brandura no trato pessoal são
do conhecimento de todos. Resolutivo, prático, preciso no diagnóstico
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diferencial e sempre usando de clareza expositiva; mostra-se avesso a
exercícios de elucubrações estéreis. Simples e empático, dispensa aos
que o contatam, sem distinção de qualquer natureza, a mesma atenção
e lhaneza. Mostra-se excelente causeur na informalidade.
Escreveu muitos artigos técnicos estampados em publicações
científicas especializadas e tem preparado o volume das suas Reflexões
Deontológicas, obra esta, seguramente, muito aguardada pela classe
médica e acadêmicos, notadamente os Internos e Residentes de nossos
hospitais. No campo da História da Medicina, no ano de 2008, deu à luz
da publicidade o alentado Clínica Médica no Ceará – passado e presente.
A partir do início da presente década passou a publicar excelente
literatura de viagem, gênero bastante cultivado no Brasil desde o período
Colonial; ganhando posteriormente maior relevância, notadamente no
Século XIX, com a vinda de alguns estudiosos e escritores estrangeiros
em visita ao nosso País, quando os mesmos recolheram e registraram
preciosas informações sobre a vida brasileira daquela centúria.
Quando da publicação do primeiro tomo da sua trilogia de
anotações de viagens, enviamos ao Autor a seguinte missiva: “Fortaleza
(Cidade de Matias Beck), vésperas do Natal de 2011.//Estimado Primo,
Colega e Escritor José Eduilton Girão, bom dia!//Que régio presente o
prezado amigo me enviou por ocasião dos festejos natalinos: A Leste
do Atlântico: a propósito de algumas viagens!//As suas memórias
de andarilho viandante são da melhor qualidade. Você é mesmo um
observador arguto, sensível e inteligente dos lugares, coisas e gentes de
além-mar. E elas foram escritas numa prosa escorreita, límpida, sem
atavios de falsa erudição. Prende o leitor da primeira à última página.
Você nos conduz com mão firme de timoneiro experiente, por longes
terras. A apresentação gráfica primorosa está à altura do texto. A
parte iconográfica final é de uma profusão e qualidade que despertam
admiração. O prefácio do comum amigo Marcelo Gurgel está
irretocável.//Louvo-o pela iniciativa e realização. O livro é um espelho
do seu caráter, bondade, competência e cultura humanística. Seu nome
já é legenda na Medicina do Ceará. Preciso dizer mais?//Receba um
afetuoso abraço de congratulações e recomende-me à distinta família.
Meus votos de Boas Festas e venturoso 2012.// Seu admirador menor
Eurípedes Chaves Junior.”
Agora José Eduilton Girão adentra com o pé direito na seara da
memorialística, campo em que a Literatura Cearense conta com nomes
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da maior expressividade, inclusive de parentes seus. Lembremos, por
oportuno, e à guisa de homenagem póstuma, alguns conterrâneos
que se destacaram no referido gênero literário: Antônio Martins
Filho, Blanchard Girão, Clodomir Teófilo Girão, Eduardo Campos,
Gustavo Barroso, Herman Lima, Joaquim Pimenta, Mons. José Alves
Quinderé, Juarez Távora, Paulo Elpídio de Menezes, Rachel de Queiroz,
Raimundo Girão, Tomé Cabral, dentre outros. Não devemos olvidar do
pioneirismo do nosso genial José de Alencar, com o seu Como e Porque
Sou Romancista, fragmento autobiográfico publicado postumamente
em 1893.
Os Respingos de Lembrança de José Eduilton Girão encantam
o leitor pelo estilo envolvente, assim como pelo edificante, variado
e dinâmico conteúdo. Os capítulos e seus respectivos tópicos estão
cronologicamente bem distribuídos. Da mesma forma o arranjo
e abundância das ilustrações pertinentes. Tal qual uma película
cinematográfica, acompanhamos a trajetória do menino dos sertões
de Morada Nova guindar-se, paulatinamente; pela pertinácia, ética,
moral cristã, probidade, dedicação ao próximo, muito estudo e especial
inclinação para as Ciências Médicas; à posição destacada que hoje ocupa
no seio de sua valorosa família, parentes, amigos, sua classe laboral, e na
coletividade cearense como um todo. Ressalte-se que o nobre sentimento
da gratidão é um dos pilares de seu perfil psicológico. Muitas páginas
de Respingos de Lembrança estão impregnadas do reconhecimento
àqueles que de alguma maneira concorreram, nas suas várias etapas,
para a construção da sua vitoriosa existência de cidadão exemplar. Essas
reminiscências, pelos atributos com que foram revividas, colherão os
aplausos do público sequioso de instrutivo e saboroso entretenimento,
como também os louvores da crítica especializada.
Ao concluirmos a leitura de Respingos de Lembrança, ocorre-nos
transcrever um parágrafo do derradeiro capítulo do livro de memórias
do já citado historiador Raimundo Girão (Palestina, uma Agulha e as
Saudades), e que bem poderia ter servido de epígrafe a essas páginas
rememorativas de José Eduilton Girão: “Afinal, realizei-me. Sei que não
existi, apenas; vivi. Vivi sabendo não ser coisa vã o viver como superior
e essencial função do homem, não só biologicamente e sim também
espiritualmente, moralmente. A vida biológica é autônoma, ele não
a faz. A espiritual e a moral ele se ajuda a construir, pois que não as
constrói sozinho, sem a influência arbitrária e multitentacular do meio
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social que o rodeia. Mas de qualquer modo terá na face os vincos das
canseiras para – e este o seu verdadeiro destino – tornar digna a sua
qualidade humana, conseguindo pouco às vezes, às vezes completandose. Para que não seja tão somente um número estatístico.”
Parabéns preclaro mestre José Eduilton Girão por mais esse feito
literário! Esperamos que, na plena higidez física e mental dos seus bem
vividos setent’anos, continue a nos confortar com a sua dedicação,
entusiasmo e ensinamentos da profissão que tão brilhantemente
abraçou há mais de quatro decênios; bem como a nos brindar com a
publicação de novos e substanciosos frutos do seu elevado espírito.
Eurípedes Chaves Junior
Médico, Advogado e estudioso da História do Ceará
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